
  

 

 

 

َََِكت ابَِحَ رَ شَ 
ت ص ِرََ َال م خ 

ََِفيَأ ص وِلَال ِفق هَِ
  :ةَِالمَ عَ الَ َت أ لِيفَ 

ن ب ِليَ  ََرحمهَاهللَاب ِنَاللَّحَّاِمَال ح 
َ:ورَِتَ كَ ش ر ح َف ِضيلةَالشَّيِخَالدَ 

ِمَب ِنَم ح مٍَّدَالش و يِعرََِ َع ب ِدَالسَّال 
َ–ِفظ ه َاللَّه َحَ َ-

َالخامسالدرسَ

 «تفريغالشيخَلمَيراجعَال»
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 "الحكم الشرعي": -َرِحَمُه اهلل َتَعاَلى-قال المؤلف 

م  ب مب   مم  ى م  كب م   ىم مم ل  هلل ب ررمم  ير ك ر هلل  ط ممر بسم  هلل  هللرممن ا هللرممن  ل هللر  ممم   ن ممر

هلل عرم هلل   كسورب صل  هلل  عل ب  علم  لرمب  صم رب   أشهم أن ال إرب إال هلل ل  أشهم أن ي  مر

هلل إر  ىوم هللرمىا.   سل   ط مر

 ثم أما بعد...

ب ر مىث عا هللر ك  بعمي  أهن  هللر مىث عا هللر م   ل  أال  -َتَع َر َكِنَ ُب هلل  -بمأ هللر ص ف 

 ن    إال هلل ل  يسأرة هللرت س ا  هللرتقر ح هللرعقل  ال  ي  ى ر ي عل ه  .

 أجمل يف هذا المبحث ثالثة أمور:  -َرِحَمُه اهلل َتَعاَلى-والحكم الذي سيفصله المصنف 

 تعمىف هللر ك . •

 كل ف ة.ث  بعم ذرك ي  ىتعلق ب ألنك م هللرت •

 ث  بعم ذرك ي  ىتعلق ب ألنك م هللرو ع ة. •

ف هللر ك  هللرشمعي  ما هللألنكم م إذن بعمَّ ع وير  هللرشم يلة رل كم  هللرتكل فمي  هللرو معيل ثم  بصَّ

 هللر ر نث ب ه . بعضهللرتكل ف ة هللرخ سةل  بعض هللر ر نث ب ه ل ث  ذ م هللألنك م هللرو ع ة  

 "أو التخييرِ أو الوضعِ  قيل: خطاب الشرع المتعلِق بأفعال المكلفين باالقتضاء"

بأ ل تعم كىف هللر كم  هللرشممعيل  هللبتممأ هللر صم ف  م هلل  -َكِنَ ُب هللُ  َتَع َر -ر ص ف نع ل بمأ هلل

هللرتعمىف؛ ألنب هو هللر قمم ع م أ طم هللر تأخمىا     ق ل ذرمك هللرههم ن بما يفلمح ل بهللر رمم  ل 

: إن أ طم هللر تأخمىا عل  ه هلل هللرتعمىفل     أن ه هلل هللرتعمىف هو ي صمو  هللميم م أن مم فقال
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هللر ك  هللرشممعي همو  :قالر   ذ م هللر ك  هللرشمعي ل بإن نص هللمي م أن م -َكِنَ ُب هللُ  َتَع َر -

.  خط ب هللرشم   قوربل بقورب: خط ب هللرشم ل ىقتضي هللرتعمىف هللر ي ذ مه هللبتمهللءر

ألهن   يما نممم يما نمم ح هللر كم   ؛"قيل" إن   ج ء هللر ص ف بص غة هللرتضع ف  هي قورب: 

مل علم  تفضم لب هللرشمعي إال  عل ب هللعرتهلل  ٌت يتعمحةل  ركا تقمى ب ره هلل هللر م  هللرتعمىف ىم

 ربل  أنب أ ر  يا غ مه بب؛ أي ب رتصوى ؛ أي بتصوى  ذرك.

 "قيل": -َرِحَمُه اهللُ َتَعاَلى-يقول الشيخ 

يم يع   أن ه هلل هو هللر فهوم يما ي صمو  هللميم م أن مم  بمب قم ل  ط مٌم يما أصم  بب   م  قم ل 

 هللرهه ن با يفلحل  ي ه  هللبا هللر  بظ ل بهللرت  مة   غ مه .

  "قيل: خطاُب الشرعِ "ق ل: 

ل هللألصا هو هللركالم هللر ي ىفه  ي ب هللر ست ع ش ئر  ي ل بإذهلل   ن هللركمالم ىممل  :بالخطاب المراد

 يع ر  يفهوير  بإنب ىس   خط بر . عل 

 وقد تنازع كثيٌر من الناس يف الحكم الشرعي أهو الخطاب، أم أنه مقتضى الخطاب؟

 : أن هللر زهلل  ل هللر ق قة عل  خ سة أقوهللل:-َكِنَ ُب هللُ  َتَع َر - قم ذ م هللرش خ تقي هللرمىا 

 هللر ك  هللرشمعي هو نفس قول هللرش ك . إن :فبعضهم يقول

 إنب تكل فب ب ألبع ل. وقيل:

 .إنب صفة هللرفعا هللرتي تطرت ب رشم  وقيل:

 ه ئة هللرفعا هللرتي أذن    هللرش ك . إنب ىكون عل  وقيل:

 ألكبعة أ  هللرخ سة بئ ٌم يا هللر  س. قم ق ل بكا يا ه ه هللألقوهللل هلل: ثم قال
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  ير  ه  عل  يسأرة هللركس ؛ أي  س  هللرعر حل  ي ب يسأرة هللرت س ا  هللرتقر ح هللرعقلي.: قال

مى  ىعموحهللن إن هللمىج ب  هللرت : وعلى العموم فقد ذكر الشيخ تقي الدين أن أهل السنة يقولون

رخط ب هللرش ك   رصفة هللرفعال بخمالف هللر عتزرمة بإهنم  ال تطرتمب إال رلطم ألل  هللألشم عمة ىطرتونمب 

 رأل ل.

 قول يا نمَّ ه هلل هللر م بأنب خط ب هللرش ك ؛ ر خمج خط ب غ م هللرش ك  يا  الم غ مه ل غ م 

ل -َصملَّ  هللُ  َعَل همِب َ َسملَّ -ل   الم كسورب -َعزَّ َ َجا-هللرش ك ل بإن هللرش ك  هللر مهللح بب  الم هلل  

( إِْن ُهََو إاِل  َوْحٌَي 3ِن اْلَهََو   َوَما َينْطُِق َعَ﴿ال ى طق  وهلله  -َصلَّ  هللُ  َعَل هِب َ َسلَّ -بإن هللر ري 

 . 4:3بهللر ج  ﴾(4ُيوَحى  

ب   ر س يا  الم هللرش ك   كالم هللمنس  هللرجال بإنب ال ىعم ذرك يا هللر كم   وبناًء على ذلك:

 هللرشمعي ل شيء.

  "خطاب الشرع أو الشارع المتعلق بأفعال المكلفين" قورب: 

 أنه أنواع:خطاب الشارع ذكر جمٌع من أهل العلم 

 : ي  ىتعلق بأبع ل هللر كلف ا  هو هللر ي ىس   هللر ك  هللرشمعي.النوع األول •

 .-َعزَّ َ َجا-: ي  ىتعلق ب هللت هلل  والنوع الثاين •

 .-ُسرهَ  َنُب َ َتَع َر -: ي  ىتعلق بصف تب هللر هللت ة والنوع الثالث •

 ي  ىتعلق بصف ت أبع رب. والنوع الرابع: •

 هم ه هللألنموهلل  هللرطالثمة: يمم  ىتعلمق ب هللتمبل أ  بصمف تب هللر هللت ممةل أ  بصمف تب هللرفعل مة ر سمت يتعلقممة 

ل -َعمزَّ َ َجمما-بم ر ك  هللرشممعيل  ال ىسمت رن ي همم  هللر كم  هللرشممعيل  إن م  هممي يتعلقمة بم   
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َََه إاِل  ُهََوَ ﴿ قورممب:  ََُه ال إَِل  هكمم هلل سمم  م بهمم ه يتعلقممة ب هللتممبل ،  18بلل ع مممهللن: ﴾َشََِهَد اهللُ َأن 

 هللرصف ت هللر تعلقة ب هللتبل أ  بأبع رب.

يا خط ب هللرش ك  ق روهلل: خطم ب هللرشم ك  هللر تعلمق بم هللت هللر كلفم ا ال  :النوع الخامس •

م  بم هللب ل ال بفعلهم ل  بأبع ره ؛ بكا ي    ن  هللصفر  رم هللت هللر كلفم ال بإنمب ىكمون يتعلقر

 ذرك.  غ م  189بهللألعمهللف:﴾َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدةٍ ﴿يطا: 

 يتعلٌق ب هللت هللرج  حهللت   رجر لل  هللرم هللبل  غ مه . :أيًضا هناك خطاب سادس •

 . قوره  ل هللرتعمىفل أ  ل ه هلل هللر م هللر تعلق بأبع ل هللر كلف ا

 األفعال هنا يشمل:

 أبع ل هللرجوهللكح  أبع ل هللرلس ن  هي هللرقول. •

 هللرفعا ه  . أبع ل هللرقل ل  هللعتق ح هللرقل    ركل بإن هللالعتق ح حهللخٌا ل يطلق  •

 "المكلفَين"بعض هللر  س هللعرتض عل  ه ه هللرج لةل  همو  ل مة  "بأفعال المكلفين" قورب: 

 ق ل: إن هللأل ر  أن ىق ل: أبع ل هللر  س؛ ألن هللر مهللح بم ر كلف همو هللررم رل هللرع قما هللرم هلل مل  أال 

 ىكون يكمهر  إ مهللهر  يلجئر ؛ ب ع   أن ىكون غ م يلجٍئ.

هللرشمم ك  أن  نرمم  ىتعلممق علمم  سممر ا هللرو ممع بأبعمم ل غ ممم  إن خطمم ب :واوسََبا اعتراضََهم قََال

م   هللر كلف ا؛  إتالف هللرصغ م  هللر ج ونل بإن ب ب نك ر  شممع ا   همو هللرضم  ن؛  رم هلل بمإن بعضر

:  هللأل رم  أن ىكمون بأبعم ل هللر م سل ب شم ا فقَال يا أها هللرعل  هللعرتض عل  هم هلل هللرتعمىمفل

 هللر كلف  غ م هللر كلف ع وير .
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 هللر مهللح ب القتض ء هللرفعا أ  هللركف؛ ألنب س أت    إن ش ء هلل  ل هللر همي:  "باالقتضاء"نع ل ق ل: 

ب ا هللركف  هللررتك سم أت    ل ي لمبل إذ  هللر ق قةل  ر س تم ر ل  ه  ك بمٌق  أن هللركف هو بعٌا ل

هللركف ىشرتط رب هللر  ة بخمالف هللرمرتكل بإنمب ال تشمرتط رمب هللر  مةل  سم أء إن شم ء هلل  ل ير نمث 

 هللر هي.

ه   رلتقس    ر ست رلرتحح؛ ألن هللر مم ح تعم ب إذهلل  م ن  (أو  "باالقتضاء أو التخيير" قورب: 

م  ب القتضم ء  (أو ب ه  تمحح؛  ر رك بإن   نقول: إن  ه   رلتقس  ل بت كةر قم ىكون هللرخط ب يتعلقر

 هو هللرفعا أ  هللررتك أ  هللركفل  ت كةر ىكون بم رتخ  مل  همو هللرتخ  مم بم ا نموعي هللالقتضم ء  همو 

 فعا  هللركفل إذن ب رتخ  م ب ا هللرفعا  هللركف.هللرفعا أ  هللركفل بهو يخ ٌم ب ا هللر

 قبل أن ننتقل لما بعده، نستفيد من هذا التعريف أموًرا:

: أن ه هلل هللرتعمىف ىقتضي حخول هللر ر حل بإن هللر رم ح حهللخمٌا ل هم هلل هللرتعمىمف؛ ألن األمر األول

ء هلل  هما هللر رم ح  هللرتخ  م همو نمو  هللمب نمةل  هم هلل سم أت    إن شم  "أو التخيير"هللر ص ف ق ل: 

 نك  شمعي أم ال؟

ىا ره هلل هللر ك  هللرشمعي بأنب ب رتخ  م أ  هللالقتض: األمر الثاين  ء ىممر   أن قول هللر ص ف أ  هللر  حِّ

ذرك عل  أن هللألنك م هللرو ع ة هللر تعلقة ب رو ِع   رشم ط  هللألسر ب  هللرعلا  لهم  حهللخلمٌة ل 

 هللر ك  هللرشمعي. نع .

 "وقيل: مقتضى خطاب الشرع إلى آخره"
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: إنمب أ رم  يما هللرتعمىمف ذ مم هللرطمول "وقيَل"ه هلل هللرتعمىف  هو قورمب:  "وقيل"نع ل قورب: 

هللأل ل رسرر ا  ذ م ه ىا هللرسرر ا ل شمنب عل  هللر ختصمل   ونب يقتض  خط ب هللرشم  هو 

هللر ي ي ل إر ب هللر محهلل ي  غ مهل  قم ذ مت رك  قرا ل يسأرة خطم ب هللرشم ك  يم  هللرم ي ىممل 

 عل ب يا  الم هللرش خ تقي هللرمىا.

يقتضم  خطم ب  سم بقل ب قمول: هموأي إرم  لخمم هللرتعمىمف هللر ؛"إلى آخَره":  قول هللر ص ف

 القتض ءل أ  ب رتخ  مل أ  ب رو ع.هللرشم  هللر تعلق بأبع ل هللر كلف ا ب 

 فيكون شاماًل أنواعه الثالثة:

 هللالقتض ء  هو هللرفعا أ  هللركف. •

  هللرتخ  م ب  ه    هو هللمب نة. •

  هللرو ع  هو هللألنك م هللرو ع ةل   رسر   هللرشمط  ن وه. نع . •

 "األزل خطاًبا، خالفويف تسمية الكالم يف "

  سأرة أذ م صوكب  ث  أعلق عل ه .نع ل ه ه هللر

هلل ل هللأل،لل  همو هللركمالم ؛ "الم يف األزلويف تسمية الك"ىقول:  أي هللركالم هللر ي ىكمون يوجموحر

 ىم  مه يم  علم  ب م ءر  - عمال جما–هللرقمى ل  هللركالم هللر ي ل هللأل،ل ل هللرقمى  هو  الم هللرجرم ك 

 .بعضه 

 ن أبين ثالثة أمور:الخالف الذي أورده المصنف أريد أ قبل أن نتكلم يف

 أن هللرخالف هللرم ي أشم ك إر مب هللر  رمف سمررب   م  قم ل غ مم  هللنمم يما أهما :األمر األول •

 هللرعل : هللالختالف ل يع   هللرخط ب.
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    ذ مت رك  قرال بإنب ىقول: إن هللركمالم ل  -َعزَّ َ َجا-إن هللرخط ب هو  الم هلل   فمن قال:

 خط بر .هللأل،ل ىس   

ذرمكل بإنمب ال ىسم  ب  إنب ال ىس   خط برم ل  يما قم ل: إن هللركمالم ل هللأل،ل ال ىسم   ومن قال:

 خط بر ل نع .

ك؛ ه مل بإنب ال ىسم  ب خط برم  نم ا ذهللإنب ىقصم ب رخط ب هللمب :قال ومن ،-عفًوا–ومن قال إنه 

 ألنب ع مه  هللركالم هللر فسي هللر ي ىكون ن حثر  بعم ذرك.

م ؛ ألن : الثايناألمر  • أن ه ه هللر سأرة ر ست  هللكحةر عل   مالم أهما هللرسم ة  هللرج  عمة يطلقر

قممىٌ  بم رج سل نم حٌب بم ر و ؛  -َعزَّ َ َجا- هللرج  عة ىقورون: إن  الم هلل   هللرُس َّةأها 

م     م   -ُسمرهَ  َنُب َ َتَعم َر -أي ن حٌب ب آلن حل ب   يتكلٌ    ف   ش ء  هو ي  ،هللل يتكل ر

ْحَمِن ُمْحََدٍ  ﴿: - عال جا– ق ل هلل  بممل  ل 5بهللرشمعمهللء:﴾َوَما َيْأتِيِهْم ِمْن ِذْكرٍ ِمََن الَر 

  اليب ن حب هللآلن ح قمى  هللرج س. -َعزَّ َ َجا-ذرك عل  أن هلل  

ا ره ل  ال تصوك ل هللعتق ح أهما ر سأرة هللرتي أ كحه  هللر ص ف ال ي بإن ه  هلل وبناًء على ذلك:

   اليه .ة  َّ هللرس  

أن ه ه هللر سأرة ر س ذرك ي لهم ؛  فقد ذكر: قم أش ك ره هلل هللأليم هللر محهلل يل  قرلب هللبا يفلحل 

:  رق  ٍا أن ىقول: إن   ىصح ه هلل؛ أي هللرخمالف علم  قمَمم هللركمالم هللرم ي ولذلك قال ابن مفلح

ضمم  ء لهممو هللرقممولل  ن مما نقممول: إن هللرقمممم هممي هللرصممفةل  أيمم  ن رممة هللآلنمم ح بإهنمم  يتجمممحةل  ر

 .- عال جا–يتكلٌ   قت   ش ء  -َعزَّ َ َجا-هللر قمسي كس رة   يلة ل إثر ت ذركل  أن هلل  
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هلل يما أهما هللرعلم  أن   إن قل  : إن ه ه هللر سأرة  المسألة األخيرة عندنا: ىصح هللر ظم ب ه ل بإن  ط مر

ىقول: إنب ال ث مة بقه ة ره ه هللر سأرةل ذ م ذرك هللبا عرم هللرشكوك  غ مه يا هللر  ف ةل هللبما عرمم 

ل بقم ذ م: أنب ه ه هللر سمأرة ال ث ممة رهم ل  إن م  هللر مزهلل   لَّ  هللرطروتَس يُ بهللرشكوك ل شمنب عل  

 ب ه  رفظي. نع .

 "اقتضاء الفعل مع الجزم، وهو اإليجاُب ثم الخطاب: إما أن يرد ب"

 بهللر ق قة أن عرم كة هللر صم ف ب هم  بعمض هللمشمك ل؛ ألنم "ثم الخطاب"نع ل قول هللر ص ف: 

قسَّ  هللرخطم ب إرم  خ سمة أنموهلل   همي هللألنكم م هللرتكل ف مةل  هللأل رم  أن ىقمول: ثم  هللرخطم ب 

إر  لخمه؛ ألن ه ه هللألقس م هللرخ سة إن   هي يتعلقة ب رخط ب  ب رتكل ف إي  أن ىمح ب القتض ء

 .هللر تعلق ب رتكل ف ح ن هللرخط ب هللرو عيل بإن هللرخط ب هللرو عي س وكحه بعم ذرك

ل ن  ئمٍ  ىكمون أ  ىقول: إي  أن ىممح  م  ه هللأليموك هللرخ سمةل أ  ب رو معل ب   ئمٍ  ىكمون شم يالر

م ل هللرخط ب شم يالر رألنكم م هللرتكل هم هلل يم  ىتعلمق بعرم كة  ف مة هللرخ سمةل  رل كم  هللرو معي يعر

 هللر ص ف.

 ؛ أي ب قتض ء."باقتضاء الفعل"، "ثم الخطاب: إما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم"ىقول: 

 :االقتضاء نوعانألن مر معنا أن 

 اقتضاٌء للفعل. •

 لترك.واقتضاٌء ل •



 شرح مختصر أصول الفقه البن اللحام
  

 10  

 

  

  رفعا؛ أي هللال تس بل ال هللاليت   . هللررتك حهللخٌا ل ع وم هللرفعال به   هللر مهللح ب

 .يم يع   يع   هللالقتض ء  هللرفعال  ىق بلب هللركف "إما أن يرد باقتضاء"بق ل: 

 ."مع الجزم"ق ل: 

 ع مٌم ل هللآلخممة ع مم هللرمرتك أ  هللر خ رفمةل ىع مي هو هللرقطع هللر ي ىرتت  عل مب : والمراد بالجزم

 نقول: ع م هللر خ رفةل ع م هللر خ رفة.

     تقمم يع   ب    سرق. "هو الوجوب"أ  تقول:  "وهو اإليجاب"ث  ق ل: 

هللآلى ت هللرتي ج ءت بإق ية هللرصالة  إذهلل ج ء هللرخط ب ب قتض ء هللرفعا يع هللرجزم: :ومن أمثلة ذلك

َكَاةَ َوَأِقيُموا ﴿ الَة َوآُتوا الز  بهم هلل خطم ٌب جم ء ب قتضم ء هللرفعما يمع هللرجمزم.   43بهللررقممة: ﴾الص 

 نع .

 "أو ال مع الجزم، وهو الندُب "

يع   ذرك ىع ي أن ىمح هللرخط ب ب قتض ء هللرفعمال ال يمع هللرجمزم؛  "أو ال مع الجزم"نع ل ق ل: 

 نقول: إنب ال يع هللرقطع ب القتض ء.أي يا غ م أن ىرتت  عل ب  ع ٌم ع م هللاليت     هللررتكل أ  

َعمزَّ - أيطلتب  ط ممةل  أشمهم هللأليطلمة هللرتمي ى طما  م  هللألصمور ون قمول هلل   "وهو الندب"ق ل: 

 نع . ."ال مع الجزم"بإنب أيٌمل ركا   282بهللررقمة:﴾َوَأْشِهُدوا إَِذا َتَباَيْعُتمْ ﴿: -َ َجا

 "التحريمأو باقتضاء الترك مع الجزم، وهو "
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 هللررتك همو هللر مو  هللرطم أل يما هللالقتضم ء يمع هللرجمزمل  تقممم يع م   "أو باقتضاء الترك"نع ل ق ل: 

َنى﴿: -َعزَّ َ َجا- هو هللرت مى ل يطا قول هلل    غ مم ذرمك يما   32بهللمسممهللء:﴾َوال َتْقَرُبوا الزِّ

 هللر  ه  ت هللرتي تمل عل  هللرت مى . نع .

 "الكراهةأو ال مع الجزم، وهو "

أي أ  يا غ م جزٍمل بإنب ىس   هللركمهللهةل  أيطلتب  ط ممة يطما يم  ؛ "أو ال مع الجزم"نع ل ق ل: 

هلل يما هللآلحهللبل  يما هم ه هللآلحهللب هن مب  -َصلَّ  هللُ  َعَل هِب َ َسملَّ -هللر ري عا ج ء  -هنم  عما  ط ممر

يطم ل يشمهوك ل  تم  هللألصمولل أ  عما يمطالر تشمر ك هللألصم بعل  هم هلل  -َصلَّ  هللُ  َعَل هِب َ َسلَّ 

هللل  هي ب رعشمهللتل  كب   تكون ب ر ئم ت هللر تعلقمة بم آلحهللبل  هللرت ط ا بس  م هللأليطلة هللركط مة جما

 بإهن  ر ست يع هللرجزم. نع .

 "أو بالتخيير، وهو اإلباحة"

أي ب رتخ  م ب ا هللرفعما  هللرمرتكل  همو هللرم ي ىسم   هللر رم حل  هم هلل ىممر    ؛"أو بالتخيير"ق ل: 

 أنب نك  شمعي     س أء ل  الم هللر ص ف. عل 

ر   ُسئِا عا هللرو وء يا ر   هللمبمال قم ل:  -َصلَّ  هللُ  َعَل هِب َ َسلَّ -أن هللر ري  ومن أمثلة ذلك:

ل  هللرجوهللبل  هللرس هللل يع ٌح ل هللرجوهللبل  يع  ه أي بتو أ إن شئتل  ه هلل أيٌم رك ب «تئْ ِش  نْ إِ »

 عل  أنب رإلب نة. عل  هللرتخ  م ب ا هللرفعا  هللررتكل بمل

 "فهي حكم شرعي؛ إذ هي من خطاب الشرع خالًفا للمعتزلة"
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ع  ممٌم رإلب نممةل نكممٌ  شمممعي؛ أي هممي أنممم  "فهََي"هللرضمم  م ل قورممب:  "فهََي"نعمم ل قمم ل: 

 هللألنك م هللرشمع ة هللرخ سة هللرتي تقمم.

م  شممع ا ل  "إذ هي من خطاب الشرع"ق ل:  ىع ي أن هللر ص ف هللستمل عل   مون هللمب نمة نك ر

أن هللرشم  قم خ ب      تكل     هللرش ك ل بممل علم  أهنم  نكمٌ  شممعيل  هم هلل هللرقمول هللرم ي 

يشم  عل مب  ط مٌم يما بقهم ء هللر   بلمةل  يم ه  هللبما عق مال  -َكِنَ مُب هللُ  َتَعم َر -ذ مه هللر ص ف 

 هللرغ ر  ل  ت  هللر تأخمىا هللرتسل   ب رك. هللرطول   ط م ن نت  يا هللر تأخمىال با 

قسم  ل هم هلل هللر ظمم  رلش خ تقي هللرمىا تقس  ل ه هلل هللرتقس   أ  نظمل  رلش خ تقي هللرممىا نظمٌم  ت

إشم كة رمب إن شم ء هلل  ل  ل أ طم يا نك  تكل فيل  ي ه  هللمب نةل  س أء  هللرتقس   هللستص رب

 هللروهللج .

 أمرين: فقد ذكر الشيخ تقي الدين: أن اإلباحة تعني

 : هللمب نة ب ع   هللمذن ل هللرفعا.األمر األول •

 عمم تمت   هللرعقوبة عل ه . :والمعنى الثاين •

م  :فأما األول  ي مض ع مم ج  مع يما ىقمول: إن هللر  ممِّ
ض
 هو هللمذن ب رفعما بإنمب نكمٌ  شممعي

مل  تقمميت يع م  ل -َعزَّ َ َجا- هللر ر ح هو هلل   هللرممكس ل إال يا قم ل: إن هللرعقما ىرم ح  ى ممِّ

ملهللر   يل  ه  ك بمق ب ا ى  ا  ىقرِّحل  ب ا ىر ح  ى مِّ  يم يع م  أن هللرصموهللب: أن هللرعقما  سِّ

ا  ىقرِّحل ركا ال ىر ح  ال ُى ّمم.  ى سِّ
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 هو هللمب نة ب ع   عمم هللرعقوبةل بإهن  ن  ئٍ  تكون حالرةر عقل مةل  :من اإلباحة وأما النوع الثاين

هلل ر رك. ر ست نك ر  شمع ا ل  قم تكون ىع ي نك ر  شمع ا    يقمكا

 -َصملَّ  هللُ  َعَل همِب َ َسملَّ -أن ه ىا هللرقس  ا ج ءهلل ل نمىث هللر ري : وقد ذكر الشيخ تقي الدين

ه هلل همو « الَحاَلل َبيِّنٌ »بقورب: « اتهَ بِ تَ ْش وٌر مُ مُ ا أُ مَ هُ نَ يْ بَ بيٌِّن، وَ  امُ رَ الَح وَ  يٌِّن،ل بَ اَل الَح »ن     ق ل: 

ََيِّنٌ »ن بممب هللرشمم ك ل  قورممب: هللر ممو  هللأل ل هللرمم ي أذِ  َََراُم ب ََوٌر »همم هلل هللر   ممو ل « َوالَح ََا ُأُم َوَبْينَُهَم

 ه ه ي ا إشك ل.« ُمْشَتبَِهات

بفممق بم ا هللر رم ح هللر مالل هللرم ي همو نكم  « وْفَو عَ ُهَفَ  هُ نَْعَ  َت كَ ا َسََمَوَ »ث  ق ل ل هللر مىث: 

 همو  ه هلل هللر و  هللرطم أل يما هللمب نمةل« َوَما َسَكَت َعنُْه َفُهو َعْفو»شمعيل  ي  ُسكِت ع بل بقورب: 

 هللر ي ىرتت  عل ب عمم هللرعق ب.

 مالم هللرشم خ تقمي هللرممىا هللر ممحهلل يل  قم ل: إنمب همو هللرصم  حل  همو هللرتفمىمقل ال  برعر   كجح

 إن اإلباحة نوعان:نة حهلل  ر  نك  شمعيل با نقول: نقول: إن هللمب 

 هللمذن ب رفعال بهو نكٌ  شمعي.   بإن أكحن   -

 ىممل عل هم ل  -
ض
 إن أكحن  عمم هللرعق بل بإنب ال ىلزم أن ىكون حر له  هللرشم ل با هو أصٌا عقلمي

  قم ىقمك هللرشم  ذرك.
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هللر  لمي؛ قم ل: إن م  إذهلل قل م  برعر  ذ م بعض هللر تأخمىا  هو هللرعطم ك ل ن شم تب علم  هللرجمالل 

ب ركل  أنب ىختلف هللر  ل يا صوكٍة إر  صوكةل  هو هللخت  ك هللرش خ تقمي هللرممىا  هللر ممحهلل يل 

 ك ر  شمع ا  خالٌف رفظي ال ث مة رب. نع .ب   ئٍ  نقول: إن هللرخالف ل  وهن ؛ أي هللمب نة ُن 

 "خالًفا للمعتزلة"

 شمع ا .نع ل ألن هللر عتزرة ىقورون: ر ست نك ر  

 "ويف كونها تكليًفا خالف"

أي خالٌف ب ا أهما هللرعلم   ؛"خالٌف " ون هللمب نة تكل فر   أي  ل ؛"يف كونهاو"نع ل  ق ل: 

هللرخالف ل هم ه هللر سمأرةل  رم  ىرم ِّا  -َكِنَ ُب هللُ  َتَع َر -ل ه ه هللر سأرةل  قم أبلق هللر ص ف 

 هللرقور ال  هللألصح ي ه  .

 والقوالن هما:

نكٌ  شمعيل ركا ر سمت طم: أن هللمب نة ر ست تكل فر ل هي  هو قول هللأل : األولالقول  •

م   غ ممه  نقالر عا هللبا يفلح: إهن  قول هللأل تكل فر ل نت  ق ل هللر محهلل ي   ة هللألكبعة ج  عر

 أهن  ال تكون تكل فر .

هللمسمفمهللى  يل  هللختم كه أبمو أهن  تكل فل  هو هللخت  ك هللألست ذ أبي إسم  ق : والقول الثاين •

 هللره  ت هللر جم با ت   ةل  ذ م أن ه هلل هو هللرت ق ق ع مهل  أنب يا ذرك.
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مم  تكل ف امم  ب ع مم  أهنمم  تخممتص بمم ر كلَّ  مم  بمم َّا أن سممر  جعلممب إى همم  نك ر ف ال  أيمم  غ ممم برعر

مل بمإن هللألنكم مهللر كلَّ  إن م   ف ال بإنب ال ىوصمف بعلهم  بأنمب يرم ٌحل  ال بأنمب  هللجمٌ   ال ي ممَّ

 تتعلق ب ر كلف ا.

ذ مم هللرطمول: أن هللر مزهلل  رفظمي؛ ألن هللر مزهلل  نت جتمب أن غ مم : وبناًء على تقريَر المجَد بَن تيميَة

م ل سم  ت  هللر كلف ا عل  هللرطمىقت ا ال ىس   تصمبه  ير نر ل  أي  هللر كلف سوهللءر س  تب ير نر

 بعلب ير نر  بتكل ف أ  بم ن تكل ف هللر ك  ب ه   سوهللءل نع .

 "فالواجا، قيل: ما عوقا تاركه"

 هممو هللألنمموهلل   "الواجََا"نعم ل بمممأ هللر صمم ف ل هللألنمموهلل  هللرخ سممة رألنكم م هللرتكل ف ممة بقمم ل: 

هلل أكبعةل  هللعرتض عل  هللرطالثمة  "فالواجا"هللرخ سة رألنك م هللرتكل ف ةل ق ل:   أ كح رب نم حر

 ل ي ه ل  هللخت ك هللرمهللبع تمج  ر  رب.هللأل َ 

هللرتعمىمف  هم هلل  "قيل: ما عوقَا تاركَه":    هللعرتض عل ه  ق لأ ل ه ه هللر م ح هللرتي أ كحه

هللرعكهي ل كس رتب ل أصول هللرفقبل بقم نمص علم  تعمىمف ي ا نص عل ه  هللر   بلة أبو علي 

 .هللروهللج  ذرك

بجََواز "قورممب:  "العفََوبجََواز "أي  ُكحَّ علمم  همم هلل هللرتعمىممف  هللعُتممِمض عل ممب ؛ "وُرد  "قمم ل: 

ن عكس ه هلل هللرتعمىف  هللر مم ىكمون هللرتعمىف ب رعكسل ال ب رطمحل بإه هلل ىس   نقض  "العفو

 ه هلل هللرطمح عكسمب أن  ما  أن  ا َيا تمك  هللجرر  عوق  "ما عوقا تاركه"ل بإنب قورب: يختالا 

 ي  ر  ُىَع ق  عل  تم ب بل س بوهللج .

 َعمزَّ - ه هلل هللرعكس ىقورون: إنب غ م ص  ح؛ ألن بعض هللر م س قمم ىمرتك هللروهللجم ل  ىعفمو هلل  

خمجمب عا عقوبة ت كك ذرك هللروهللج  ىُ  -َعزَّ َ َجا-عا عقوبتبل  ال نقول: إن عفو هلل   -َ َجا
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عفم  ع مب  أسمقن هللرم ن ل  -َعمزَّ َ َجما-  هللجرر  عل بل با هو  هللجم  عل مبل  ركما هلل  عا  ونب

 نع .

 "وُرد  بجواز العفو"

 قرا قل ا. تعمفل ه هلل يم يع  نع ل ه هلل أ

د على تركه بالعقابقيل: ما و"  "توع 

يمب هللر وبمق هللبما قمهلليمة ل  "وقيل"ق ل:  ه هلل هو هللرتعمىف هللرطم ألل  هم هلل هللرتعمىمف همو هللرم ي قمَّ

مَم علم  تم مب ب رعقم بل  بهللرم  ة   هو أع  يا هللأل ل؛ ألن هللأل ل ي  عوق ل  هللرطم أل: يم  ُتوعِّ

إذ هللأل ل خم  ض ب ما  بإن هللرتوعم غ م هللرجزم ب رعقوبةل ب كون ن  ئمٍ  أعم   أشم ا يما هللأل لل

م هللرعقوبةل  ل  هللرط ألت بب هللرعقوبةنزر م ب رعق ب  ر  ت زل بب. ىش ا يا ُتوعِّ  يا ُتوعِّ

 "بصدق إيعاد اهلل تعالىوُرد  "

؛ ىع مي يطما يم  سمرق -َعزَّ َ َجا-هللرتعمىف بصمق إىع ح هلل   أي َ ُكحَّ ه هلل هللر م  ؛"وُرد  "ق ل: 

 غ م ي ضرٍن  هو يختال بإن عكمس هم هللأهن  ق روهلل: إن عكس ه هلل هللر م ىع ي ل هللر م هللأل لل 

م عل  تم   بل بل س بوهللج .هللر م أن   نقول: إن  اَّ ي  ر  ُىتوعَّ

عما  -َعزَّ َ َجما-أن ىعفو هلل  ىجو،  ه هلل ىقورون: إنب ىرطا بأن هللروهللج  ال ىع ق  ت ك ب؛ ألنب 

إذهلل  -َعزَّ َ َجا-ألن هلل   "-َعز  َوَجل-بصدق إيعاد اهلل "هللرعقوبة؛ ألن ه   ق ل هللر ص فل ق ل: 

 .- عال جا– عمل بإنب ىصمق  عمه 

 هللر ق قممة أن همم هلل هللالعممرتهللض هللرمم ي أ كحه هللر صمم ف غ ممم صمم  ح؛ ألن همم هلل هللالعممرتهللض إن مم  

 أنب ال ىجو، هللرُخلف ب ه    ا ىجعلون هللروعم  هللمع حة سوهللءلىجمي عل  أصول هللر عتزرة هللر ى

 يعر .
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ل -َعزَّ َ َجما- أي  أها هللرس ة بإهن  ىفمقون ب ا هللروعم  هللمىع حل ب قورون: أن هللروعم ىفي بب هلل  

ٌق إىقم   هللرعقوبمة  أي  هللمىع ح ب رعقوبةل بإنب ىجو، عمم هللروب ء بب؛  ر رك بإن أها هللر نوب يعلم

 رمم هلل هللعرت مموهلل بعممض هللر  ققمم ا  يمم ه  هللر مممحهلل ي  غ مممه علمم  يمم  ذ مممه  ب ر شمم ئة؛علمم ه  

 إن م  ىممح علم  أصمول غ ممه ل  ه ه هللمىمهللح ال ىجممي علم  أصمول أهما هللرسم ةلهللر ص ف أن 

  ركا ىمح عل  ه هلل هللرتعمىف هللعرتهلل  ت أخمى غ م ذرك. نع .

ُع والكفوقيل: ما ُيَذم تاركه شرًعا مطل"  "ايةُ ًقا؛ ليدخَل الموس 

ىشم ا  ما يم   "ومَا ُيََذم"الألل  هللخت كه هللرطمولل بقورمب: رط رث  هو هللرر قنع ل ه هلل هللرتعمىف هلل

 ل أ  ر  ىمخلب.-َعزَّ َ َجا-حخلب هللر م سوهللءر حخلب هللرعفو يا هلل  

مل  قورب:  "تاركه"  قورب: هم هلل ىممر    "شممعر "ر خمج ي  ىق بلب  هو ي  ُىَ م ب علب  هو هللر  مَّ

  َّ نل  ر س  عقل  ا.ة  هللرت مى  إن   ه   شمععل  أن هللمب ن

ر ش ا هللروهللج  هللر وسعل  هللروهللج  هللركف  ي؛ ألن هللروهللج  هللر وسمع يم يوٌم  "مطلًقا" قورب: 

 تم ب ر  ا هللنته ء  قتب هللر وسعل  أي  تم ب ل أ ل  قتبل بل س ي يوير  عل  هللمبالق.

م  يما لنم ح ل "مطلًقَا"ي يوٌم تم ب يما هللرج  مع؛  ذرمك عرَّمم ب    رك هللركف  ي  رم س ال،ير

 هللر  س.

  هللنرتهلل،هللتب هو هللالعرتهللض هللر ي ىصح إىمهللحه عل  هللر م هللرط أل. نع . "مطلًقا" ه ه هللرتعر م 

 "إذ يرد النائم والناسي والمسافر حاَفَظ على عكسه فأخل  بطرده؛"

ن عكسب يطَّمٌح  ال هللخمتالل ب مبل إذ عكسمب أن أي أ "حافظ على عكسه"نع ل قول هللر ص ف: 

م    ا ي  ر  ُىَ م شمعر  تم ب يطلقر  بل س بوهللج ل  ه هلل صم  حل  أيم  بممحه بإنمب رم س ي  بظر

عل بل با هو يختا؛ ألن بمح ه هلل هللرتعمىف أن نقول: إن  ا يا تمك شم ئر  يما هللروهللجم  هللرم ي 
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ب شمعر  يطلقر  بإنب ىكون ي يوير ل  ه هلل غ م ُىَ م ت ك ب شمعر  يطلقر ل أن  ا يا تمك  هللجرر  ت ك 

 ُىَ مل   ر    ل  هللر  سيل  ن وه .ص  حل بإن بعض هللر  س قم ىرتك هللروهللج   ال 

ألن هللر سم بم تممك هللروهللجم  يمع أنمب  هللجمٌ   ؛"إذ يرد النائم والناسي والمسَافر" ر رك ق ل: 

علمم  ع  ممب  ال ُىمم م برت ممب إىمم هل  إن مم  ىجمم  عل ممب إذهلل هللسممت قظ يمما نويممبل  هللر  سممي إذهلل تمم  مل 

 هللر س بم قم ىرتك بعمض هللروهللجرم ت يطما هللرصمومل ثم  ىفعلهم  إذهلل أقم مل  أيم  إذهلل يم ت هللر سم بم 

 ون ي يوير ل يع أهن   هللجرٌة عل ب.ىك  هللر  سي  هللر     قرا  جو   عل بل  ذه ب هللر  نعل بإنب ال

هما ىكمون   ء هلل  ل ي لهم   همي قضم ة هللر م ل هللأل ل س أت    إن شم ء هلل  هم ه هللر سمأرة إن شم

  هللجرر  عل ب أم ال؟

 "فإن قيل: يسقط الوجوب، قلنا: ويسقط بفعل البعض"

 قل  : إنمب ىممح عل مبه هلل هللعرتهللٌض عل  هللالعرتهللض عل  ه هلل هللر م ن      "فإن قيل"نع ل قورب: 

بممإن ق مما: إنممب ىسممقن هللروجمموب عمما همم الء هللرطالثممةل ب ر مم    هللر مم     هللر  سممي  هللر سمم بمل قمم ل: 

نم ا هللسمت ق ا هللر م   ل  هللنترم ه هللر  سميل  إق يمة   سي  هللر س بم سمقن هللروجموب عم ه  إرم   هللر

 هللر س بمل  ن  ئٍ  ىقورون: ب ع   ذرك أن ه الء هللرطالثة ر س  هللجرر  عل ه  هللرفعا.

؛ أي أنب ىج ب عما هم هلل هللمىممهللح هللرم ي "قلنا: ويسقط بفعل البعض"كح عل ه  هللر ص فل ق ل: 

بممأن بمممض هللركف ىممة ىسممقن  جوبممب بفعمما بعممض هلل علمم  هللالعممرتهللض هللرمم ي ُأعتِمممَض أ كح كحا 

يما هللالعمرتهللض؛ ألنمب ن  ئمٍ  ىكمون هللرتعمىمف غ مم سم رٍ  هللألشخ   هللر كلفم ا هللرم ىا بعلموهل 

 ل إذ قم سقن هللروجوب ي ه ب  مةر ألن يطلقر  ن  ئٍ  ال  "مطلًقا": ه بقولن  ئٍ  ال ب  مة يا تق  م

 .عض هللر ىا  ج  عل ه  هللرفمض هللركف  يفعا هللررعا هللرر ق ا ب

 "شرًعا تاركه قصًدا مطلًقافالمختار: ما ُذم "
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؛ أي ب ر ختم ك ع ممه همو  هم هلل همو هللر مم هللرمهللبمعل  هم هلل "فالمختَار"نع ل بمأ هللر ص ف قم ل: 

هللر خت ك كج ب  ط ٌم يا هللر  قق ا  ي ه  هللر محهلل يل  قم ل: إنمب أ رم  هللر مم ح  أسمل ه  يما 

 البيضاوي وغريهم. هللالعرتهللضل  هو هللر ي يش  عل ب

ههذ  القيها الهذي  ه   َ"قصاًدا"، فقولهه  "قصًداَمطلًقاا"هذا مثل السابق تقريًبا  "ماَذ مََّشرًعاَتاركه":َقوله
م والناسه   ألن الاها ك صًاا الرتك، وحينئٍذ خيرج النائألن شرط الذم أن يكون املر  قا ؛"قصًدا"به وهو كلمة 

سهافر ليهرتك الابها ف، ف  هه  من غري قصٍا وهو النائم والناس  ال ذم عليهما، واملسافر كهذل،، فه ن املسهافر مهن
 مذموم.

 قال فقهاؤ ا  إن هذا ياارب سفر ماصيٍة، فحينئٍذ ال يرتخص برخص السفر.  ام. :وبناًءَعليه
َ"نَلغةًَاجبَمتبايناوالفرضَوالَو"

  ام، باأ ياكلم املصنف عن مصطلحان، هل مها مفرتقان أم مافقان ومها الفرض والوا ب؟
وأما الفرض فمانا  الاأثري، وحينئٍذ إذ الو وب لغًة مانا  السقوط، َ"والفرضَوالواجبَمتباينانَلغًة"فقال  

 يكون أخص وأضيق من تاريف األول.  ام.
َوقالهَالشافعية"َابنَعقيلَوغيره،َواختارهاصحَالروايتين،َمترادفانَشرًعاَفيَأَو"

مانامها أهنما ياحاان يف املاىن واملالول وإن اخالفا يف اللفه،، قولهه  "ومترادفانَشرًعا"َ ام، قول املصنف  
 أي يف اساخاام الشا ع يف الكااب والسُّنَّة فهما سوا . ؛"شرًعا"
 ."فيَأصحَالروايتين"قال  

َيدلناَعلىَأمور:ََحَالروايتين"قوله:َ"فيَأص
 ية منصوصة عن أمحا كما تقام مانا.يال على أن الروا "في"أن قوله  األمرَاألول: •
 وسيشري باا ذل، للقول الثاين فيها.يال على أن املسألة فيها قوالن، "أصحَالروايتين"َ :وقوله •
ن سهههبقه  هههذا الاصهههحيق ههههذا الاصهههحيق سملههب ق املصهههنف إليهههه، فممهههَ"أصاااح"أن قولهههه   األمااارَالثالااا : •

املههذهب مههنهم  أبههو علهه  الاكههربي يف  سههالاه  أصههول الفقهههط وابههن عقيههل، والطههويف،  مجاعههة مههن فقههها 
املاههأخرين كههاملر واي والبهههوم، كلهههم والز كشهه  يف شههرحه علههى اورقهه ، وكههذل، مههن باهها املصههنف مههن 

 وا ب مرتا فان يف اساخاام الشا ع.مشوا على أن الفرض وال
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، فهال ذله، علهى أن كهل ذ  الرواوأخذوا ه ية من كالم اإلمام أمحا حينما قال  كل ما يف الصهالف فههو فهرضف
  ب.  ام.ااألفاال الوا بة تكون فرًضا، فلم يفرق أمحا بني الفرض وبني الو 

َعقيلَعنَأصحابنا،َوقالهَالحنفية"َوذكرهَابند،َوأختارهاَابنَشاقالَوالحلواني،َوالثانية:َالفرضَآك"
وه  الرواية الثا يهة عهن اإلمهام أمحها، وهه  أكثهر  صهو  اإلمهام أمحها عليهها كمها سهيأم باها  والثانية""قال  
 سيأم باا قليل. أي أ ه آكا من الوا ب، ولكن ما ه  صفة كو ه آكا؟ ؛"الفرضَآكد"قليل، 
بسههكون  ال""اباانَشاااقَ مجهه ف مههن  ققهه  املههذهب، ومههنهم  الفاارضَآكااد""أي واخاهها  أن  ؛"واختارهااا"قههال  

"وذكاارهَاباانَعقياالَعاانَبضههم اءهها ، قههال  "اباانَشاااق ال"،َ"اباانَشاااق الَوالح لااواني"َالقهها ، يملنطههق هكههذا 
 أي عن أكثر أصحاب اإلمام أمحا.  أصحابنا"

 قليل  أن الرواياني كالمها مأخوذتان من  ص اإلمام أمحا.ذكرت لكم قبل 
وغهريهم، وابهن القهيم كهذل، أن أكثهر اين، وابهن   هب قني كالشهي  تقه  الهذكر مج ف من احملق الروايةَالثانية:

 قهل أكثهر مهن واحها مهن النصو  اليت و  ت عن اإلمام أمحا أ ه كان يفهرق بهني الفهرض والوا هب  ولهذل، 
، -َعهزَّ َوَ هل-إلمام أمحا  ال يسمى فرًضا إال ما كهان يف كاهاب ا  أي ا  ا عنه أ ه قالأصحاب اإلمام أمح

 .ال الفرض أخص من الوا ب، وآكا منهوهذا يالنا على أ ه  
و ا  عنه أ ه سملئ ل عهن باها املسهائل، فقهال  ال أ هرت  علهى أهنها فهرض، مه  أ هه صهرَّد بو و ها، فهال علهى 

  ه آكا هو أكثر  صو  اإلمام أمحا.أ ه يرى أن الفرض آكا من الوا ب، هذا القول قلت لكم  أن كو 
م يف األصول يهذكرون أن الافريق خبال  كالم األصوليني، ف هن وقا ذكر الطويف كذل، أن أكثر الفقها  على

الوا ههب والفههرض مرتا فههان، قههال  وأمهها يف الفههروع الفقهيههة، فهه هنم يفرقههون بينهمهها  ولههذل، قههال   صههر أكثههر 
ت علهههى الافريهههق بينهمههها  أي بهههني يَهههن  األصهههوليني أن الوا هههب مهههرا   للفهههرض، قهههال  ولكهههن أحكهههام الفهههروع بمل 

 الفرض والوا ب.
َ"فقيل:َهوَماَثبتَبدليلَمقطوعَبه"

ههذا ههو القهول األول،  "فقيال":َ ام، باأ يذكر املصنف األقوال يف صفة تأكيا الفرض على الوا ب، فقهال
وهذ  الروايات الثالث كلهها، األقهوال الهثالث كلهها منسهوبةف ألصهحاب اإلمهام أمحها  سهبها إلهيهم ابهن   هب، 

 .طافشرد الام وقبله الشي  تق  الاين يف 
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مباىن أ هه ثبهت إمها بهالقرآن، أو ثبهت  "هوَماَثبتَبدليٍلَمقطوٍعَبه"ا  وه   واية مذهب أمح :َ"فقيل"قال
   أل ه سيأتينا إن شا  ا  أن املسافيا عنا أصحابنا كاملاواتر.املسافيابالسنة املاواترف، والنقل 

 مى وا ًبا.ف ن ما ثبت خبرب اآلحا  فال يسمى فرًضا، وإمنا يس :وبناًءَعليه
ثبهههت  ، ومهههاالههاليل مقطوًعههها بهههه، مههن حيههه  الااللهههة، فمهها ثبهههت بهههالنص يكههون فرًضهههاكههذل،  قهههول  إذا كهههان 

 بالاموم ف  ه يسمى وا ب، إذ الاموم  اللاه ليست قطايًة على آحا  أفرا  ،  ام.
 وهذا شبيه بقول اءنفية.

َيل:َماَالَيسقطَفيَعمٍدَوالَسهٍو"وق"
بههني الفههرض والوا ههب باعابهها  هههذا املههنه ، فهه ن لقههول الثههاين مههن فههرَّق قبههل أن  ناقههل لطبًاهها هههذا القههول األول 
اتفههق علههى أن الوا بههات باضههها قهها ثباههت  فقااال:لفظيًّهها  ههص علههى ذلهه، ابههن قاامههة، اوههال  يكههون حينئههٍذ 
 مبقطههوٍع، وأن باضههها ثبههت مبقطههوٍع، وباضههها ثبههت مبضههمون، وأن مهها ثبههت بههاملقطوعبفههرٍض، وباضههها ثباههت 

 يكو اوال  ال مثرف ل. ى، فحينئذٍ أقو 
َطبًعاَالقوةَمنَجهةَماذا؟

ليل القطاهه  علههى اءكههم يقههاَّم اءكههم الثابههت بالهها أ ههه عنهها الااهها ضاأل لههة،  سههيأتينا إن شهها  ا  يف تاهها ض
 الثابت، بالاليل الظين.

ً  فرَّقهت أو لفظه  سهوا قهول  الفرض آكا، الافهريا حينئهٍذ  إذن الافريق حينئٍذ بناً  على هذا الاو يه  لكون
 ،  ام.تفرق من حي  الاطبيق مو و  وماارب مل

َ"وقيل:َماَالَيسقطَفيَعمٍدَوالَسهٍو"
وبناااًءَعلااىََ"وقياال:َماااَالَيسااقطَفاايَعمااٍدَوالَسااهٍو" اههم، هههذ  الروايههة الثا يههة مههن مههذهب أمحهها، قههال  

ا للركن، ففروض الصالف أ كاهنا، وفروض ف  ه يكون مانا  ماىن الركن، ف ذا أطلق الفرض فيكون مرا فً  :ذلك
ذا هو املااما عنا اءنابلة  هص عليهه املهر اوي يف  اإل صها ط أن الفهرض إذا أملطل هق عنها اء  ه  أ كا ه، وه

 باا اءنابلة، ف هنم يقصاون به الركن.
هذا ال جيري   فأما املر اوي خالفهم وقال ياين رقون بني الركن والفرض، وقا ذكروأما عنا الشافاية ف هنم يف

 على قول أصحابنا.
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تا ع ااال ى-"وذكاارَاباانَعقياالَروايااًةَعاانَأحماادَ ااه َاهللَ  :َالفاارض:َماااَلااقمَبااالقرآن،َوالواجااب:َماااَلااقمَ-ر ِحم 
َة"نَّبالسَ 

الروايهههة الثالثهههة يف كهههون الفهههرض آكههها مهههن الوا هههب، ذكرهههها ابهههن عقيهههل  وايهههًة عهههن أمحههها  أي  اهههم، ههههذا ههههو 
ابهن عقيهل ذكهر ابهن   هب وابهن القهيم وقهبلهم شهي  اإلسهالم ابهن رواية اليت  قلها عن أمحا، وهذا ال ةمنصوص

، -َعههزَّ َوَ ههل-تيميههة أن أكثههر  صههو  أمحهها تههال عليههه، ف  ههه يقههول  ال أقههول فرًضهها إال مهها كههان يف كاههاب ا  
ى فرًضها، ة ف  هه ال يسهموأمها مها و هب بالسُّهنَّ ،َ"بالقرآن"  أي ما و ب "الفرضَماَلقم"فال ذل، على أن 
 وإمنا يسمى وا ًبا.

َماَالذيَينبنيَعلىَذلك؟
، هذا هو سهبب ليها، هل القرآن قا  ل عليه أم ل؟ اللة القرآن عأن باًضا من الوا بات املخاملل ف هل ينبين 

وكهههههذل، املضمضهههههة اخهههههاال  املهههههذهب يف باههههها املسهههههائل مثهههههل قكهههههاف الفطهههههر، ههههههل  ل عليهههههه القهههههرآن أم ال؟ 
وم غسهل الو هه، إذ يويهف الفهم واأل هف قرآن أم ال؟ فمن قال  إهنا  اخلة يف عمهواالسانشاق  ل عليهما ال

 من الو ه، ف هنا تكون فرًضا.
ااا﴿  -َعههزَّ َوَ ههل-ولههه وقكههاف الفطههر قهها تكههون  اخلههًة يف عمههوم ق َ كَّاه  َ ل ااح َم اان  َأ فا  فحينئههٍذ  ،ط9 الشههم  ﴾ق ااد 

 .-َعزَّ َوَ ل-أهنا فرض  ألهنا يف كااب ا   تكون تزكية النف  والبان، وأما قكاف املال، ف  ه ال ش،

   ثمرةَهذاَالخالف
ياهين يف قههوف الااللههة علهى اءكههم عنهها الااهها ض، واسهاخاام اإلمههام أمحهها فيههها واضهق و لهه  يف هههذ  املسههألة،  
كمهها أن مههن فوائههاها  أي الافريههق بههني مهها و ههب بههالقرآن ومهها و ههب بالسههنة، مهها ذكههر  املصههنف يف القواعهها 

أكثههر  ههها ثبهههت بالسهههنة  ألن السههنة مبينهههة، فيكهههون  ليلهههها  الثهههواب عليهههه يكهههونثبهههت بههالقرآن  ة أن مهههااألصههولي
 أضاف.

   ومنهاَالمسألةَمهمةَجدًّاَوهوَقضيةَمعرفةَدرجاتَاألحكام
، فحينئٍذ إذا تاا ض فاهل الهوا بني مًاها، ، أن الوا بات باضها آكا من بااٍ ف ن املاقر  عنا فقها  اءنابلة

 ٍذ  قام الفرض على الوا ب.وا ب املؤكا على غري ، وحينئاملقام ال ناف  
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والهذي   حهه مجه  مهن احملققهني كهابن   هب، وابهن القهيم، الشهي  تقه  الهاين وغهريهم وابهن عقيهل أن الفههرض 
املقههام علههى الوا ههب هههو مهها كههان ثاباًهها بههالقرآن، فلههو أن شخًصهها ضههاق عليههه الوقههت وال يسههاطي  إال أن يههأم 

ما ثبت بالقرآن، وهذ  مثرف عظيمة  اًّا ياين ذكر  ول  يقاَّمأحا الوا بني ثبت بالقرآن فنقا بني، و بأحا الو 
أن مارفاهها مهن  قيهق الفقهه، فلهي  كهل أحها يسهاطي  أن ياهر   ومنهم الاز بن عبا السالمباا أهل الالم 

اوبات كههذل، كهها مههن املنههومهها هههو اآلجانههب، مهها هههو اآلكهها مههن الوا بههات، ومهها هههو اآلكهها مههن احملرمههات  ليمل 
 ايق وعام القا ف على فال األمرين مًاا.يملفال عنا الاضل

 خري، بأ ه ما ثبت بالقرآن والسنة.  ام.ظن أن مثرهتا شكلية، وخاصًة على القول األإذن هذ  املسألة ال يمل 

َفيَوقتهَالمقدرَلهَأوَّاًلَشرًعا"مسألة:َاألداء:َماَف علَ"
 عن األ ا ، والقضا ، واإلعا ف. -همل ا مل تَهَااَل َ مح َ - ام، باأ ياكلم ملصنف 

َوالعباداتَعموًماَبحي َوصفهاَباألمرينَاألولينَالليَهماَالقضاءَواألداءَتنقسمَإلىَثالثةَأنواع:
بزمٍن ماين  كالصلوات اوم ، وصهوم    والقضا ، وه  الابا ات املؤقاةهناك عبا ات توصف باأل ا •

  مضان، وحنو ذل،.
أ نا  قول  إن كهل عبها ٍف لهي   ها   والضابطَفيهاتوصف ال باأل ا  وال بالقضا ، ا ات ال وهناك عب •

 ا سبب تو ا عنه، أو لي   ا سبب.وقتف ماني، فال توصف ال باأل ا ، وال بالقضا ، سواً  كان  
، والصههوم، قههةوهههذ  الابهها ات باضههها ياههين يكههون منههاوبًا، وباضههها يكههون وا بًهها مههن املنههاوبات النوافههل املطل

 ال ، ففالهااملسجا، ف ن حتية املسجا  ا سبب كون له سبب حتية، وغري ذل،  ا يوالصاقة املطلقة، واء 
 يسمى أ اً  وال يسمى قضاً ، كذل، سجو  الاالوف، سجو  الشكر، كلها من ذوات األسباب.

كهل عبها ات غهري البهالو وههو الصهغري   أيًضا  ا ال يوصف باأل ا  وال بالقضا  إضهافًة إل غهري املؤقاهات  قهول 
 لكنها ال توصف ال بأ اٍ ، وال بقضا . قول  ه  صحيحة، و 

  ا  وال توصف بالقضا  وه  أمران.النوع الثال   الابا ات اليت توصف باأل •
َمثلَماَقلنا:َأنَتلكَأمران،َفهذهَأمرانَكذلك.

  االباهاا  وال يف اال اهها ، مثهل اءه ، فه ن املهر ما له وقهتف غهري  ها  الطهرفني، فلهي   هاً ا يف   األمرَاألول
هه ر اءهه  سههنوات، ف  ههه ال يسههمى ذلهه، قضههاً ، ومثههل الزكههاف قكههاف املههال، فحيهه  و بههت ف  ههه إذا أخَّرههها وإن أخَّ
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، لكههن إخرا ههه  هها ولههو باهها سههنني ال يسههمى قضههاً ، كمهها أن فالههها قبههل وقاههها عنههاما  قههول  إ ههه تاجيههل  أِث 
  حيل كذل،. هذا هو مشهو  املذهب.مل هاسببيسمى أ ا ، وإن كان 

املههذهب، لكنههه ضههايف أهنهها توصههف  أي الزكههاف بالقضهها  إذا أخَّرههها عههن يف و ههه وايههة يف املههذهب أو هنههاك   
 إذا قلنا  إهنا وا بة على الفو . هذا األمر األول.على وقاها، وكذل، اء  بناً  

 قههالوا  مهها يكههون  هها  الطههرفني، لكههن و   الههنص باههام :األماارَالثااانيَمماااَالَيوصاافَباااألداءَوالَبالقضاااء
 قضائه، فحينئٍذ يوصف باأل ا  عفًوا وال يوصف بالقضا ،  ام، يوصف باأل ا  وال يوصف بالقضا .

َوهوَأمران:
اجلماههة، فههه ن اجلماههة ال تقضههى  ولهههذل، يههاون يف عبهها ات الفقهههها  أن مههن شههرط الصهههلوات  األماارَاألول:

 .ما من شرط اجلماة الوقتاوم   خول الوقت، بين
الصلوات اوم  تملقضى باا ا قضا  وقاها، فاشرتمل ط  خول الوقت، فاصهق باها خهروج الوقهت، أن  السبب:

 فاكون قضاً .
مههن شههرطها الوقههت، فههه   هها ف الطههرفني، و هها  الههنص بأهنهها ال تملقضههى باهها ا اههها  وقاههها، فهه ذا  بينمهها اجلماههة

لغهري عهذ ، فهال تملقضهى لهو و  الهنص لى اجلماة سواً  أخَّرها لاهذٍ ، أو ا قضى وقت صالف اجلماة ف هنا ال تص
  ا، فال تصلى إال يف الوقت.

 وهو النوافل اليت حملاِّ   ا وقت.الذي ال يقضى وإن كان  اً ا بوقت   األمرَالثاني
 به.أن كل النوافل ال تملقضى، إال ما و   النص   والقاعدةَعندَالعلماء

َوهوَأمران:
 رواتب.سنن الوه  ال •
 .قضا والوتر إن قيل  إ ه  •
إن قيل  إ ه قضا   ألن الشهي  تقه  الهاين يريها أن يطهر  القاعهاف فقهال  أ هه لهي  بقضهاٍ ، وإمنها ههو  وقلت:

 بال، فاكون صالف الضحى بااًل عن الوتر.
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لنا علهى، ملهة يهاههذ  اجل "مااَف ِعال"قولهه  ، "األداءَماَف ِعال":َباأ يار  األول فقال "األداء"قال املصنف  
، "ماااَف ِعاال"مفاولهًة يف الوقههت  أل هه قهال  تكههون أو ظاهرهها يهال علههى أن األ ا  جيهب أن يكههون كهل الابها ف 

 هو ظاهر تاريفهم كما  ص عليه باا الشراد. فظاهر  أن يكون اجلمي ، وهذا
إلحهههرام علهههى فههه هنم يهههرون أن الصهههالف إذا أ  ك منهههها تكبهههريف ا،َولكااانَللماااذهبَرأيلَفااايَالصاااالةَخاصاااة

يههة الثا يههة يف الوقههت، والبههاق  يكههون باهها ، ف  ههه يكههون أ اً   ولههذل، فهه ن املشهههو ، أو أ  ك  كاههًة علههى الروا
فيههه إشههكالف علههى هههذ  املسههألة  ولههذا فهه ن باهها املاههأخرين وهههو صههاحب كاههاب  مجهه   "ماااَف ِعاال"الاابههري ب

 لسبك  يف مج  اجلوام .قيًاا فقال  ما فملا ل باضه يف وقاه، فزا ها ااجلوام ط قا  
أن هههذ  الزيهها ف للههباا إمنهها ههه  علههى طريقههة الفقههها ، ال   تااااَالساابكيالذكاارَصاااحبَشالتشاانيف َوهااوَ

علههههى طريقههههة األصههههوليني، فهههه ن األصههههوليني يشههههرتطون أن يكههههون فاههههل كههههل الابهههها ف يف الوقههههت، بينمهههها الفقههههها  
هذا يالنا علهى املسهألة الهيت ذكهرت لكهم قبهل  ن أن فال باا الابا ف يف الوقت يكون أ اً ، و ياجوقون، فريو 

 كثريًا من اصطالحات األصوليني قا ال يطبقها الفقها  متاًما، حىت يف قضية األ ا .  أن
َ"ماَف ِعلَفيَوقتهَالمقدر"قال  
ههر ج ذلهه، مهها فا ههل باهها   ياههين الههذي قههاَّ "المقاادر"قولههه   خههروج وقاههه املقهها  فيكههون قضههاً  لههه  أي    الشههرع خيمل
 أ ه فملا ل يف الوقت املقا  أواًل. ف أواًل  ياين للابا

َن:األنَالعبادةَيكونَلهاَوقت
 الوقت األول مقا ف  ا، فيكون أ اً . •
 والوقت الثاين يكون باا قضائها، فيكون قضاً . •
ر ج الوقت املقا  فأواًل   شرًعا للقضا .إذن هنا خيمل
تابايهة، فهال  لابها ات يف األوقهات خصوًصها  ألهنها أمهو يالنا على أن الاقاير إمنا هو للشا ع ا"شرًعا"َقوله  

 جيري فيها القياس يف املؤقاات، وبالذات املاالقة باألقمنة.
ًدا"م اَوالقضاء:َماَف علَبعدَوقتَاألداِءَاستدراًكاَلَِ" َس ب ق ؛َبأنَأخَّرهَع م 

الهههذي تقهههام ذكهههر  داء"َ"مااااَف عااالَبعااادَوقاااتَاألياهههين ههههو مههها يقابهههل األ ا ، قهههال   والقضااااء"" اهههم، قولهههه  
  أي ملا سبق و وبه على املكلهف، أو "لماَسبق"اساا اًكا ملا سبق، "اساا اًكا"  أي بالاليل و وب األول 

  ابه إليه قبل.
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هذ  صو ف مافقف عليها، طباا خا  هة عهن اءها، وإمنها هه  مهن بهاب الوصهف، فكهل  عمًدا""بأنَأخرهَ:َقال
ههر الفاههل باهها وقاههه الوا ههب األ ول عمههًاا، وأ ا  باهها ذلهه،، ف  ههه يسههمى قضههاً ، وهههذا بههال خههالٍ  بههني مههن أخَّ

 الفقها .ال األصوليني، و 
َكمسافرَومريض،َأوَالَلمانٍعَشرع" َمنه َكصومَحائض،َفهلَهوَقضاءفإنَأخَّرهَلع ذٍرَتمكَّن  َ؟"يٍّ

ههر  ذكههر باهها ذلهه، اءالههة الثا ""أخاارهَعمااًداَيساامىَقضاااًءَباتفااا يقههول الشههي  ملهها ذكههر  أن مههن   يههة  مههن أخَّ
   وحنو ، هل يسمى فاله قضاً  أم ال؟لاذ

أي كان سبب تأخري  أل ل ؛َ"لعذٍرَتمكنَمنه"  أي أخَّر الابا ف باا خروج وقاها األول "فإنَأخَّره"قال  
 هذا الاذ  ميكنه ماه فال الابا ف.عذ ، و 
كهذل، مجه  بهني   "وماريٍض"،َر فاملسافر أخَّر صوم  مضان م  أ ه يساطي  الصوم حال سف "كمسافٍر"قال  

ههر الصههالف مهه  قا تههه علههى إتيا ههه   هها علههى صههفٍة ماينههة، أو مهها  قههول  الصههالف، خلينهها  قههول  صههالتني، أو أخَّ
 الصوم  صوم املريا  ألن صوم املريا حينئٍذ يكون جيوق تأخري  بال إشكال.

ك ا لهو صهامت هنهائائا، فه ن اءهاأو من غري متكٍن منه لفال الابا ف ملا ٍ  شرع  كصوم اء "أوَال"قال  
مل يههههو    املصههههنف، واملهههها   الاقلهههه  مثهههل اجلنههههون،  ريههههان اجلنههههون علههههى مههها  ف شههههرع ، أو هنههههاك مهههها   عقلههه  

 الشخص، ف  ه يكون ما  ف عقليًّا.
هنا أطلق املصنف اوال  على قولني، سيشري املصنف ما الذي ينبهين عليهه، َ"؟"فهلَهوَقضاءلَأمَالقال  

 ل هو قضا ف أم ال.  امِث يذكر ه

َنيَعلىَوجوبهَعليه""ي نبَ 
 اههم، هههذ  املسههألة الههيت ذكههرت لكههم قبههل، وهههو هههل يههب الابهها ف علههى مههن كههان عنهها  عههذ ف شههرع  ، أو عههذ ف 

 عقل  ، أو عنا  عذ ف م  قا ته ومتكنه من فال الابا ف كاملسافر واملريا أم ال؟
َهذهَالمسألةَفيهاَأقوال:

  عن اإلمام أمحا. واياتف   ياين وقيل  إهنا ت""وقيل:َرواياقال  
َوعلىَالعمومَهلَالوجوبَهذا،َأوَهلَهذاَالخالفَلهَثمرةلَأمَال؟َ
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صحق مجه ف مهن احملققهني كالشهرياقي، واملهر اوي أن اوهال  ههل يسهمى ذله، وا بًها عليهه حهال الاهذ  أم ال؟ 
 اوال  فيه لفظ ، لكن منر عليه بسرعة.

َ"قالَأبوَالبركات"
 اجملا بن تيمية.  ام.ربكات هو ال أبو
َأحمدَواختيار َأصحابنا"يجب،ََو" َذكرهَنصَّ

أي جيههب عليههه وإن كههان مسههافرًا، أو مريًضهها، أو كا ههت املههرأف حائًضهها، أو كههان الر ههل مغًمههى َ"يجااب"؛قههال  
 عليه، فف  كل األحوال يسمى، واإلغما  هو الاذ  الاقل .

َأحمد"، قال  "يجب"قال    صَّ عليهه أخهذ ههذا مهن قهول اإلمهام أمحها يف  وايهة  ىن أن أمحاامب "وذكرهَنصَّ
م يف النصههف الثههاين مههن  مضههان، والصهه  إذا أ  ك يف آخههر شهههر  مضههان، سههل  حنبههل ملهها سملههئ ل عههن النصههراين يمل 

يصههوم مهها بقهه  وال يقضهه  مهها مضههى  أل ههه ال جيههب عليههه شهه  ف، إمنهها حههاثت األحكههام عليههه، هكههذا  فقااال:
 .األحكام عليهيقول  إمنا حاثت 

  فأسههقا القضهها  عههنهم، و اههل الالههة عههام اإلجيههاب، فاقاضههى هههذا أن مههن ،َقااالقااالَالقا اايَأبااوَيعلااى
سهقا، ههذا اسهااالل القاضه  أ  و ب عليه القضا  قا كان وا ًبا عليه قبل ذله،  أي أ هه كهان وا بًها، ِث 

 من  ص كالم اإلمام أمحا. يالى
 صحاب، صححه املر اوي وغريهم.األاعة من ياين قول مج "واختيارَاألصحاب"قال  
َالَيجب،َوحكاهَالقا يَعنَالحنفية"وقيل:َ"

 أي ال جيب على الثالثة  ؛"الَيجب"وقيل  نعم،َ
 من عليه عذ ف شرع . •
 أو عذ ف عقل .  •
 أو عنا  عذ ف م  متكنه من الفال وهو املسافر واملريا. •
مجيه  ههؤال  يهة، فهال جيهب علهى  الاهافط عهن اءنف   أي الله  حكها  يف""وحكاهَالقا يَعانَالحنفياة:َقال

 الثالثة،  ام.
َ:َيجبَعلىَمسافرَونحِوهَالَحائٍض"وقيل"
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ب، أوَ:َ"وقيل"قال "يجبَعلىَمساافرَشاري، فقالوا   سبه القاض  وتلميذ  ابن عقيل لأل هذا القول  فس 
ب علههى ل  ف  ههه يقههول  جيههوهههذا مبههين علههى  أي األشههاري يف قضههية الاكليههف باحملهها ونحااوهَالَعلااىَحااائض"
 املسافر  أل ه قا  ف عليه.

ف ن اءائضهة ليسهت قها  ًف علهى الصهوم، وههذا ألن األشهاري ال يهرى الاكليهف باحملهال ال عقهاًل،  "الَحائٍض"
 وال شرًعا.

َمشكلةَبعضَالشيء،َلماذا؟َ"ونحوه"ََكلمةََطيبَعندي
اههل املههريا مثههل لههى حههائٍا، وال مههريا، فجألن ابههن عقيههٍل  قههل هههذا القههول وقههال  جيههب علههى مسههافٍر، ال ع

 الابا ف حال و و  املرض واءيا. ااءائا ال جيب عليه
 .لحق باملسافر إال املرياملحقةف باملسافر، وال يمل  "ونحوه"وهنا املصنف  ال 

َلكنَحلَالمسألةَسهلَجدًّا،َنقول:َإنَالمرضَنوعان:
 فحينئٍذ يكون ملحًقا باءائا.ا، ما   عقليًّ ، فيكون حينئٍذ ممرضف مين  القا ف بالكلية عن الصيا •
هناك  وعف ثاين ميكنه أن يصوم، لكن م  مشقة، فحينئٍذ يكون ملحًقا باملسافر  ولذل، فقا أحسهن و  •

املصههنف بههأملَّ يههذكر املههرض بالكليههة، فلههم جيالههه ماطوفًهها ال علههى اءههائا، وال علههى املسههافر، وهههذا هههو 
 األ ق.

َال"فإنَوجبَكانَقضاًءَوإالَف"
َ."فإنَوجب" ام، يقول الشي   
َعلىَاألقوالَالثالثة:

 إما جيب مطلًقا. •
 ا ذل، عنا قوال الاذ  يكون قضاً .أو و ب على املسافر وحنو   ون من عا ا ، ف ن فاله با •
أي وإن مل  قهههل  بأ هههه وا هههب، وههههو القهههول الثهههاين الهههذي حكههها  عهههن اءنفيهههة، ف  هههه ال يكهههون وا بًههها،  ؛وإال""

 هتا مااومة كما قال القاض  وغري .م فهذ  املسألة ياين مثر وعلى الامو 
َإالَفيَمسألةَواحدةَوهيَإذاَحلف،َهلَكانَواجًباَعليهَحالَعذرهَأمَال؟
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األصول، أهنم جيالون على كل مسألٍة أثهرًا، فيقهول  لهو أن   هاًل حلهف وأقسهم وه  مسألة مشهو ف يف كاب 
 ال جيب عليه الصوم، فهل حين  أم ال؟ أن املريا ال جيب عليه الصوم، أو املسافر

 يقول  هذ  ه  الثمرف.
 واءقيقة ليست مثرًف للخال ، وإمنا مثرًف للرا ق يف اوال .

َ"واإلعادة:َماَف علَمرةَبعدَأخرى"
 ثالثة أقواٍل ومل يملر ِّق بينها.  ام، باأ ياكلم املصنف عن اإلعا ف، واإلعا ف ذكر  ا

َ:ذهَالتعريفاتثةَوماَر ج حَفيَكلَمنَهولذلكَسأذكرَالتعاريفَالثال
وههههذا الااريهههف ههههو تاريهههف ابهههن قاامهههة يف الروضهههة،  "مااااَف ِعااالَمااارًةَبعااادَمااارة" التعريااافَاألولَقاااال: •

  إ هه األوفهق للمهذهب، وأمااَقولاه  إ هه ههو األوفهق للغهة واملهذهب، وقاالَالطاوفيوصححه املر اوي، 
يشهرع إعا تهه مه  كو هه ال خلهل فيهه، وسهيأم املثهال فلَما سيأم أن املذهب  مبا حكموا على فاٍل بأ  ه مل

 باا قليل،  ام.
َالمقدرَله"وَفيَوقتهَأ

  ام.
 أن يكهون يف وقاهه املقها  لهه، وههذاأي "مها فملا هل مهرًف باها مهرف بزيها ف قيها، وههو   تعريفَالثاانيالهذاَ •

 .القيا ذكر  ابن مفلق، وحينئٍذ يكون اإلعا ف خاصة بالوقت
م هههذا الااريههف الثههاين  أن كههل فاههل للابهها ف مههرًف ثا يههًة باهها الوقههت ال يسههمى إعهها ف، وإمنهها فهههو فم  وبناااًءَعليااه

 يسمى قضاً .
  الفاههههل باههها خههههروج الوقهههت هههههل  سهههميه إعهههها ًف أم ال؟ ومصهههطلق الفقههههها  إذنَالفااار َبااااينَاألولَوالثااااني

ويايهها، فمههن  الوقههت أو باهها  يقههوم يف ياسههاهلون، فيسههمون تكههرا  الفاههل مههرًف ثا يههًة إذا فملا ههل مههرًف ثا يههة سههوا ً 
حيهه  اسههاخاام الفقههها  األول أصههوب، فهه هنم يسههاخامون اإلعهها ف سههواً  كههان يف الوقههت أو باهها ، ويكههون 
الفههرق حينئههٍذ بينههه وبههني القضهها  إذا كههان باهها الوقههت، أن القضهها  مل يسههبقه فاههلف فاسهها، بينمهها اإلعهها ف سههبقه 

 فالف فاسا، لكن  ايجاه كالقضا .
َخلٍلَفيَاألول"،َلفيه"أوَ
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ياين يف الوقهت املقها  لهه، فهزا  القيها السهابق الهذي ذكهر  ابهن مفلهق، وقا  قيهًاا ثا يًها، وههو أن  "أوَفيه"قال  
يكههون يف الفاههل األول خلههل، فحينئههٍذ إذا مل يكههن فيههه خلههل، فههال تشههرع اإلعهها ف، وإمنهها يكههون تكههرا ًا  ًضهها  

عهها ف والاكههرا ، فجالههوا الاكههرا  هههو تكههرا  الفاههل مههن غههري فسههاٍ  اإلني ولههذل، فرَّقههوا، مههن  أى هههذا الااريههف بهه
 وخلٍل يف األول، و الوا اإلعا ف إمنا تكون لو و  اولل يف األول.

َمعنىَالخلل،َأيَهذهَالتعاريفَأولى؟ماَطيب،َقبلَأنَنتنقلَل
ههها اولههه :عنااادَالمتاااأخرين،َالقاعااادةَعنااادهم ل،  هههص علهههى ذلههه، أن األصهههل أ هههه ال تكهههون إعههها فف إال إذا ومل  

ويشههرع إعهها ف الصههالف ولههٍل فيههها،  ولااذلكَقااال:ن كاابههه  اإلقنههاعط صههراحًة اءجههاوي يف كاههاب  الصههالفط مهه
 فكل خلٍل ير  يف الصالف ف  ه يملشرع فيه اإلعا ف.

 ف واحهاف،  هص فقهاؤ ها علهى اإلعها ف طيب، هذا من حي  االساخاام الغالب، لكن أملشك ل على ذل، صو 
جًاا فيههه مجاعههةف  اتبههة، وو ههاهم لههل، وهههو إذا صههلى املههر  الصههالف صههحيحًة، ِث  خههل مسههمههن غههري و ههو  او

وطها يصلون، ف  ه، يقولون  يايا الصالف ماهم، ومسوها إعا ًف  أل ل تاا ك اجلماعة، وهذ  مرت مانها بشهر 
 الثالثة اليت سبقت يف الزا .

 م  ذل، قالوا  يايا.الابا ف األول ال خلل فيها، و فهنا 
ول  إن تسمياهم هذا الفال إعا ًف، قبل أن  قهول الهر ، ههذا الهذي  اهل الطهويف يقهول  إن الااريهف األول ق 

 بهرأي املهذهب أوفهق األول القهول  الهت الصهو ف ههذ  ،الذي ينف  اشرتاط وقيا و هو  اولهل يف الابها ف األول
 الطويف.
 قها هأ  باليل تب ، والصالف خا ج، ألمرٍ  وإمنا ا، فسه الصالف أل ل لي  إعا ف، قالوا  ملا إ ه  نحنَولنقَلكن
 إليههه  يفضهه  أمههرٍ  أل ههل آخههر  ألمههرٍ  هههو وإمنهها أع هها، لههه   قههول فههال  اتبههة، غههري مجاعههة فيههه وتكههون املسههجا يههاخل
 ههو اوإمنه يهوُّق، اإلعها ف بهاب فاسهمياهم راتبهة،ال للجماعهة الاامهة الفضهيلة إ  اك وأل هل كالًما  فيه يقال اللكي
 الراتبة. اجلماعة وهو ملشروعٍ   اكف اساا قيقةاء يف

 باب من ال الاب ، باب من تكرا ها فيكون أخرى، مرفً  الصالف اكرا ب إال حتصيلها ميكن ال الراتبة اجلماعة وهذ 
 اجلماعة. وإمنا الصالف، املقصو ف ه  فليست االساقالل،

َكبيَةطيب،َالمسأل َكبيارة،َوهاوَاألخيرة،َوهيَالمهمةَجدًّاَعندي،َوثمرتها رةَجدًّا،َوهذهَالثمرةَفقهية
َ.عندماَنقول:َلخلٍلَفيهقضيةَ
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 مشهى الهذي وههو وغهري ، اءجهاوي عليهه و هص خلهل، فيهه يكهون أن بها ال أ هه الصهحيق املهذهب إن لكهم  قلت
 وغري . اءا ب وابن كالطويف، نياحملقق من كثري عليه
 ما . ا ظروا

 عبهها فً  كههر  مههن فكههل خلههل، فيههها يو هها نأ إال صههحيحةٍ  عبهها فٍ  ا فإعهه يملشههرع ال  قههول  أ نهها :ينبناايَعلااىَذلااك
 أ ه  ذو  أ ه    ات قلأو  فقهائنا، قاعاف ه  القاعاف وهذ   ذو ًا، أمرًا فال فقا فيها، خلل ال عليه مفروضةً 
 مكرو .

 شهه،الب فعهرب  ال فنقهول  عليههه، طها  ٍ  لوسهواس أعا ههها ِث صهحيحة، صهالفً  صههلى مهن إن :وبنااًءَعلياهَفيقولااون

مل وعليه صحيحة، صالت، بل الطا  ، -َالنبايَماعَ)رمينا اوا ي سايا أ  حاي  يف  يهاتالاو  أحا حيمل
 أ ه الاو يهات ياين ستًّا(َرمىَقدَأنهَيرىَمنَومناَسبًعا،َرمىَقدَأنهَيرىَم نَفمنَّاَ،-و س لَّمَع ل ي هََِاهللَ َص لَّى
 الش،. أل ل الابا ف  تاا فال ،ذل، باا الرم  ياا  فال طا  ، ش،  

 خلهل وال خلهل، لو هو  إال الابها ف تملشهرع ال ألهنها أقهرب  لهثِث فأ هت الابها ف تاها ال  للموساوسَنقولَوكذلك
 مطلًقا. به عربف ال والش، صحيحة، الابا ف بل هنا،
  لكهه مههرف  وعشههرين مخهه ٍ  الفريضههة صههالف أصههل  أن فأ يهها اجلماعههة، صههالف فههاتاين  فيقااولَيااأتيَالناااسَبعااض
 اجلماعة. صالف على أحتصل
 ولهلٍ  إال تملشهرع ال للابا ف اإلعا ف ألن للمشروع  من، أقرب للمحذو  أ ت بل مشروع، غري فال، إن فنقول:
 ذل،. يملشرع ال  قول  فحينئذٍ  الابا ف، هذ  يف خلل وال فيه،
 ههذ  ينصهر شهي وال بًاهاط الهاين، تقه  الشهي  وههو املهذهب فقهها  باها ذكهر  مهاَالقاعادة:َهاذهَتطبيقاتَمن

 قليل. باا سأذكر  تفصيل، فيها سيأم ب  ولل، إال إعا ف الأ القاعاف،
 يفصهل أن إال أخهرى، مهرفً  باها  ياوضهأ أن لهه يملشهرع ال توضهأ فمهن تكرا  ، يملشرع ال الوضو  أن يقول  الشي  أن
 -َوَسلَّم َعَلْيه   ا مل  َصلَّى- الن  أن ثبتي مل أل ه الوضو    ا يملشرتط أو  ا، يملشرع فٍ عبا  أو حباٍث، الوضوأين بني
 -َوَسههلَّم َعَلْيههه   ا مل  َصههلَّى- النهه  أن مسههلم يف  ههابر حههاي  يف  هها  ًااواحهه حههايثًا إال طبًاهها مههرتني، الوضههو  كههر 
 «ن اةأ م اَةالصَّاال َ» قهال  ِث وتوضهأ، فبهال  هزل -َوَسهلَّم َعَلْيهه   ا مل  َصهلَّى- النه  أن اءهاي ، شهرد يف مانها مهر ياين
 َعَلْيهههه   ا مل  َصهههلَّى- حاثهههه قاينههها مل يكهههون، أن يلهههزم ال الوضهههو  ههههذا أخهههرى، مهههرفً  توضهههأ مز لفهههة إل وصهههل افلمههه
 .-َوالسَّاَلم الصَّاَلف َعَلْيه  - أمًاا منه أخذت املسافة ف ن ،-َوَسلَّم
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 الاكرا . باب من هذا أن الشي  يا اخا  العمومَعلىَلكن
 مرف. من أكثر تكرا ها فيملشرع مساقلة، عبا فً  الوهاجي اءاي ، ال، ون فيقول املذهب وأما

َفايَالخلالَإنَنقاول:َأوَنوعاان،َللخلالَفقهائنااَعنادَاإلعاادةَأنَبهاا:َأخاتمَالتيَاألخيرةَالمسألةَطيب:
ََنوعان:َالعبادة
 تههرك تامهها ىنمباهه الوا ههب، تههرك طبًاهها شههرٍط، أو وا ههٍب، أو  كههٍن، كههرتك األ ههزا  يف خلههلف   األولَالنااوع •

 وباا . الوقت يف اإلعا ف يب ف  ه الوا ب،
 مطلًقا. سنةً  يرتك أن ال مكروًها، شيًئا يفال أن مباىن الكمال، يف اولل وهو  الخللَمنَالثانيَالنوع •
َنوعان:َتعلمونَكماَالس نَّةَتركَألن
 للمباد. أقرب أو مباًحا، يكون فحينئذٍ  األول، خال  مباىن للسنة ركف ت •
 وال الوقهت، يف لكهن الابها ف، يايها أن لهه يملشهرع ف  هه مكروًهها، شهيًئا فاهل فمهن مكروًها، يكون سنةٍ  وترك •

 الوقت. باا ياياها
اَمهمةَقاعدةَوهذه  اإلعادة؟َيشرعَمتىَنعرفَأنَرسنادَفيَجدًّ

 تكهرا ، وإمنها إعها ف، ليست هذ  الذكر مثل هذا وتكرا ها، تشرع عبا ف هناك طبًاا إال، اإلعا ف تشرع ال نقول:
 املكا  . على  الوضو  إسباغ تكرا  ، يشرع املذهب مشهو  على الوضو  باكرا ها، النص  ا  وقا
 إعا ف. إ ه فيقول  الاين، تق  الشي  اخايا  على وأما
 خلل. لو و  إال باكرا ها النص ير  مل اليت فللابا  اإلعا ف تشرع ال

َنوعان:َوالخلل
 اإلعا ف يملشرع مناوبةً  كا ت وإن وا بًة، كا ت إن فاإلعا  جيب فحينئذٍ  منها،  ٍ  ز  بنقص اإل زا  يف خللف  إما
 وباا . الوقت يف
 يف اءجهههاوي يقهههول فقهاؤ ههها، بهههه صهههرد ولهههذل، باههها   مههها  ون الوقهههت يف فيشهههرع كما ههها، يف اولهههل كهههان وإن

بَّ  مكهرو ٍ  و هههٍ  علههى بالصهالف أتههى ومههن  اإلقنهاعط    باقيًهها وقاههها  ام مهها مكهرو ٍ  غههري هٍ و هه علهى  هها يههأم أن املسههاملح 
 ألن الصههالف  يف كليًّهها حكًمهها و الههها عليههها،  ههص كالمنهها،  فهه  هههذا األول، يف ولههلٍ  مشههروعةً  اإلعهها ف ألن

  ام. ماني، ياين وقت  ا الصالف
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َ"مسألة"
 الكفاية. فرض عن فيها ياكلم باأ ةاملسأل هذ   ام،
َوعان:نَعليهَتجبَمنَباعتبارَالواجباتَأنَوذلك
َعين.َفرض •
َكفاية.َوفرض •
َعليهَإمامنا"رضَالكفايةَواجبَعلىَالجمي"ف َعَعندَاألكثر.َونصَّ

 هو ما طملل ب فاله من كل واحا بالذات، كالصلوات اوم  وغريها.  فرضَالعين ام، 
 هو ما طملل ب الفال مطلًقا من غري  ظر لذات من يفاله. وفرضَالكفاية:
 .َعلىَالجميع""فرضَالكفايةَواجبَليقول الشي   

َ؟َطبًعاَلماذاَسميَكفايةًَ
 أل ه إذا فاله الباا كفى يف سقوط اإلِث على الباقني.

َعلىَالجميع"قال   َ."واجبل
َعلىَالجميعَأمران: َمعنىَأنهَواجبل

 اءكم الاكليف ، وهو كالم الباقالين. إن مانا  أ ه ياالق بكل واحٍا من الناس الذين تالق  م قيل: •
 مي  من حي  أهنم مجي ، وهذا هو مقاضى كالم أغلب األصوليني.لقف باجلإ ه ماا قيل:َو •

صههححه مجهه ف مههن أهههل أي عنهها أكثههر الالمهها  وهههو مههذهب األئمههة األ باههة، و  "عناادَاألكثاار"وقههول املصههنف  
 الالم منهم  الز كش  يف  شرد اورق  ط واملر اوي، وابن مفلق، والشي  تق  الاين وغريهم.

َهههمل ا مل تَهَاههاَل -أي اإلمههام أمحهها َمنااا""ونااصَعليااهَإما:َقههال ، و ههل  صههه حينمهها قههال  الغههزو وا ههبف علههى -َ مح 
فه ذا غههزا باضهههم فقهها النهاس كلهههم، مهه  أن الغهزو فههرض كفايههة، قهال  إ ههه وا ههبف علههى النهاس كلهههم، ِث قههال  

 ههبف علههى رض الكفايههة واأ ههه فههرض كفايههة، لكنههه وا ههبف علههى اجلميهه ، فحينئههٍذ يكههون فههأ ههزأ، فصههرد علههى 
  .اجلمي

َ"وقيل:َيجبَعلىَبعضَغيرَمعين"
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 مفهومف من كالم الراقي، وحملك   عن املاازلة، وا اصر له الااج السبك .هذا القول هو  وقيل"" ام، 
 .  ام، هذا القول الثاين.-َعزَّ َوَ ل-ياين ال يالم تايينه إال ا  "يجبَعلىَبعضَغيرَمعين"َقال  
ًَعا"قطَاإِلثمَإجمالَالبعضَكماَيسبفعويسقطَ"

يههة بفاههل الههباا  أي بفاههل باهها مههن و ههب علههيهم، بشههرط أن اأي ويسههقا فههرض الكف ؛"ويسااقط":َقههال
ن مههن شههروط فههرض أليكههون الفاههل فاههاًل صههحيًحا ال مطلًقهها، بههل ال بهها أن يكههون الفاههل صههحيًحا، وذلهه، 

 الكفاية أن يكون الفال فيه صحيًحا من مكلٍف آ م .
قههل للجملههة الثا يههة أ يهها أن أبههني ماالههق اجلملههة قبههل أن  ناَا"يسااقطَاإلثاامَإجماًعاا"بفعاالَالاابعضَكماااَ قههال 
ياو   "إجماًعا"اإلمجاع هنا ياو  إل املشبه، ال املشبه به، فقوله   "كماَيسقطَاإلثمَإجماًعا"  ة، قولهالثا ي

 ا.إل قوله  كما يسقا اإلِث، وال ياو  إل قوله  ويسقا بفال البا
َانتبهَلهذهَالمسألة!

َلماذاَقلتَهذاَالشيء؟
ألن سقوط فرض الكفاية بفال الباا لي  قول اجلمي ، بل إن باًضا مهن أههل الالهم، وههو مها  هزم بهه ابهن 

  أن فههرض الكفايههة يبقههى فرًضهها وا بًهها علههى ةعقيههل يف  الواضههقط واخاهها   الشههي  تقهه  الههاين، وقههول الشههافاي
 الباقني. إلِث لي  القم من سقوط الو وب عنضهم، سقوط ابفال بااجلمي ، وإن سقا اإلِث 

َ؟ذكرناَلم َس م يَكفائيًّاولذلكَلماَ
 سهقوط قلت  لسهقوط اإلِث عهن كفهى فاهل باضههم لسهقوط اإلِث عهن البهاقني، ومل أقهل  كفهى فاهل الهباا يف

 لخال  يف هذ  املسألة. طيب.الفال عن الباقني مراعاف ل
َألة؟ذهَالمسماَالذيَيترتبَعلىَه

 قهههول   ههها أثهههر، وخاصهههًة عنههها الشهههافاية  أل نههها  الهههم أن الشهههافاية يشهههرتطون للصهههالف مهههثاًل أن تكهههون الصهههالف 
 يًة، وه   ية الفال، و ية الاني، و ية الفرض، بأن تكون مفروضة.وَ نهْ مَ 

صهالف الايها كفايهة، أو إذا قلنها  إن صهالًف مها فهرض كفايهٍة، مثهل لهو قلنها  إن صهالف اجلنهاقف فهرض   بنااًءَعلياه:
فرض كفاية على املشهو ، فيلزم حينئٍذ أن ينوي فرضياها، وإن كربَّ بنيهة النافلهة، مه  سهبق شهخٍص قبلهه، ف  هه 

 ال تصق صالته.
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 أن مسههألة مشهههو ف  ههاًّا، و ائًمهها تقهه  عنهها ا، وهههو قضههية كمهها تالمههون أيًضاااَمماااَب نِاايَعلااىَهااذهَالمسااألة:
)ثالثَساعاٍتَنهيناَعنَالصاالةَاي  عقبهة وقات الثالثة املشا ف حنها يف األعالصالف على اجلناقف منه   

 (  أي صالف اجلناقف، وه  األوقات الثالثة الضيقة،نهيناَعنَالصالةفقوله  ) فيها،َوأنَندفنَفيهاَموتانا(،
 الصالف على اجلناقف، وقيل  ال يملنهى.والوقاان املوساان قيل  إهنا ينهى فيها عن 

إذا  ا ت يف وقت النه ، ومل يكن قا صمللِّ  عليها قبل ذل،، فحينئٍذ إذا صهلى عليهها ف اجلناقف طيب، صال
ووقههت الفريضههة جيههوق فالههها يف وقههت النههه ، وخاصههًة يف  لههو كههان وقههت النههه  بأهنهها الفريضههة،اجلميهه   ههاق و 

 الوقاني الطويلني باا صالف الاصر.
ف قبهل صهالف اإلمهام، صهالف الاصهر يف جلنهاق صهلون علهى اف ن صلى عليها الباا مثهل مها يفاهل باها النهاس ي

 املسجا الذي جبا بنا.
َفهلَإذاَصلىَالباقونَتكونَصالتهمَنفاًلَأمَفريضة؟

باا أهل الالم وهو عبا الغين النابلس  اءنفه    فلف يف وقت النه   ولذل، ألَّف إن قلت  أهنا  فل، فه 
 ا  عصر ا  أل ، صليت  افلًة يف وقت النه . سالة كاملة يف هذ  املسألة، يقول  إهنا أشكلت على علم

طبًاهها الكههالم هههذا عنهها مههن ال يههرى أن ذوات األسههباب تملصههلى يف وقههت النههه ، وهههم الشههافاية، وأمهها غههريهم  
 كال الكبري.ير  عناهم هذا االساش ف  ه

علههى والصههواب أن صهالف اجلنهاقف ههه  صهالفف وا بهة علههى املسهلمني  :يقاولولاذلكَيقاولَالشاايخَتقايَالاادينَ
 هههة الكفايههة، فهه ذا صههلى الههباا سههقا اإلِث عههن البههاقني، وصههالف البههاقني فههرض، فاصههق ولههو كههان يف وقههت 

 النه .
و مبا مل يقف على كالم شهي  اإلسهالم يف املسهألة وهذ  املسألة، أومأ ابن مفلق يف  الفروعط إل اساشكا ا، 

 املسألة األصولية.تو يه هذ  املسألة، وبنا ها على هذا األصل، أو على هذ  يف 
َنَالبعضَفعله.َقالهَالقا يَوغيره"وتكفيَغلبةَالظنَبأ"

كصهالف الايها     ياهين تكفه  غلبهة الظهن أن غهري  قهام  هذا الوا هب الكفهائ ""وتكفيَغلباةَالظان ام، قولهه  
  املنكهر مثاًل، أو صالف اجلناقف، أو حتمل الشها ف، أو القضا ، أو تالهيم النهاس القهرآن، وغهري ذله،، أو إ كها

 وغري ذل،.
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َطبًعاَلماذاَذكرتَهذهَاألمثلة؟
ألن باهها مههن أهههل الالههم قههال  إن الوا بههات الكفائيههة  صههو ف، وقهها ألههف باضهههم  ههزً ا أو كاابًهها يف حصههر 

لكفائيههة، وكثههري مههن كاههب الفقههه واألصههول ياههاوهنا عههاًّا، مهها ههه  الوا بههات الكفائيههة يف املههذهب، الوا بههات ا
 ست مطلقًة، وإمنا ه   صو ف.، فليفيااوهنا عاًّا

ليسهت  صهو ف، وهه  طريقهة ابهن محهاان مهن اءنابلهة، فيقهول   الوا بهات الكفائيهةوإن كان قال باضهم  إن 
أن  طالرعايههة ة لامهوم املسهلمني فهههوف كفهائ    ولهذل، مهن  أي ابههن محهاان صهاحب  هإن كهل مها كهان فيههه حا

لهم ههذ  األمهو ، وأن يكهون يف البلها أحها مهنهم مهن الوا بهات ام، واءهالق تاالطب تالمه، والبيطها ، واءجَّه
ى باا أههل الالهم وههو طهريقاهم يف املهذهب أن الوا بهات الكفائيهة ليسهت  صهو ف، وإن كهان الكفائية، فرأ

 باضهم يرى اءصر،  ام.
  ر   ملسألانا.

ن وهه  أعلهى الها  ات، غلبهة الظهن بهأن باًضها قهام بهذل،، غلبهة الظهأي الغلبهة،  "وتكفيَغلباةَالظان"قال  
 ن ط قال  يكف  الظن، وال يلزم غلبة الظن،  ام.باا فقها  املذهب كابن محاان كذل، يف كاابه  املق

لهو فملهر ض أن طهائفاني ظنهت كهل واحهاٍف منهمها أن الطائفهة األخهرى قها قامهت  هذا الفهرض  بنااًءَعلاىَذلاك:
فحينئهٍذ  "وتكفايَغلباةَالظانَباأنَالابعضَفعلاه"  هالكفائ ،  قول  سقا اإلِث عهن البهاقني، وههذا ماهىن قوله

 ب عنا من قال  إ ه يسقا الو وب ماه.يسقا اإلِث، أو يسقا الو و 
 ههن قههال هههذا القههول غههري القاضهه ، الشههي  تقهه  الههاين، والز كشهه ، والطههويف،  "قالااهَالقا اايَوغيااره"قههال  

 وكثريون من فقها  املذهب،  ام.
ذا غلهب علهى ظنهه بأ هه مل يقهم أحهاف  هذا الفهرض الكفهائ  و هب صحيق، ف أيًضا ماكوس عكسه ومفهومه 

 ني.  امعليه على الا
،َذكرهَابنَعقيلَمحلََّوفاٍ "وإنَفعلهَالجميعَدفعةَواحدة،َفالكلَ" َفرضل

" ام، قال    أل ه ال ميكن الامييز بني فال باضهم وباا. "وإنَفعلهَالجميعَدفعةلَواحدة،َفالكلَفرضل
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بههني مههن قههال  إ ههه يكههون فرًضهها باهها فاههل األول وغههريهم، و ههن حكههى  محاالَوفاااٍ ""ذكاارهَاباانَعقياالَ:َقههال
من يرى أ هه يكهون فرًضها علهى اجلميه  باها منهم الشي  تق  الاين وغريهم، ومنهم كثري من أهل الالم أيًضا  

 فال من يسقا به اإلِث.  ام.
َبالفرض"َيَشالوا ح اَوجهان،َجقمَفولناَفيماَإذاَفعلَبعضهمَبعدَبعضَفيَكونَالثانيَفر ًَ

  ياههين فاههل األول، ِث فاههل البههاقون "فيماااَإذاَفعاالَبعضااهمَبعاادَبعااٍض"،َأي للحنابلههة ؛"ولنااا" اههم، يقههول  
 ذل،.

َهلَيكونَالثانيَفرً اَأمَال؟
و هههان، ذكههرت هههذين الههو هني مههن قبههل، وهههذ  املسههألة أضههافها املصههنف علههى ابههن اءا ههب، مهه  أ ههه تقههام 

 تذكر هناك.أن  ذكرها قبل ذل،، فاأل سب
 و ن  زم بذل، الشي  تق  الاين وغريهم بأهنا فرض.، ""جقمَابنَعقيٍلَفيَشالوا ح قال  
َالعينَابتداًء.َقالهَفيَشالرو ة "والَفر َبينهَوبينَفرضَ"

أي بني فرض الكفاية وفرض الاني اباااً   ياين أ ه على القول بأ ه وا بف على  ؛"والَفر َبينه":َ ام، قال
االباههاا ، وأمهها باهها اباههاا  الفاههل وهههو الوضهه  الثههاين يسههمو ه،   ههه ال فههرق بينههه وبههني فههرض الاههني يف يهه ، فاجلم

 ف  ه يكون فرض الاني آكا، وال ش،.  ام.
َ"ويلقمَبالشروع"

 .الشروع يف فرض الكفاية ام، هذ  املسألة تسمى مسألة 
َهلَيلقمَمنَشرعَبفرضَالكفايةَأمَالَيلقم؟

إهنهها ليسههت مسههألة أصههولية، وإمنهها ههه  مسههألةف فقهيههةف مقحمههةف يف كاههب  بعااضَالعلماااء:َهااذهَالمسااألةَقااال
 .األصول

أن من شرع فيها لزمه إمتامهها، وأمها املنهاوبات، فه ن مهن شهرع فيهها فهال يلزمهه إمتامهها يف  :والواجباتَاألصل
  -َعهزَّ َوَ هل-لقهول ا  اجلملة، قلت  يف اجلملة  أل ه قا يساثىن من ذل، مسهألة وهه  قضهية اءه  والامهرف 

ر ة َلِلَّهَِ﴿  الامرف لزمه إمتامهما.فمن  خل يف اء  و َط196 البقرف ﴾و أ ِتم واَال ح جََّو ال ع م 
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فيكهون كمهن  بهل إن مهن  خهل يف اءه  والامهرف ولهو كهان  افلهة، ف  هه ينقلهب يف حقهه وا بًها، وقالَبعضاهم:
 أو ب على  فسه بالنذ .

ملنههاوبات ال يلههزم االسههامرا  فيههها باهها الشههروع، وال يسههاثىن مههن ذلهه، اءهه  والامههرف  إن كههل ا وحينئااٍذَنقااول:
ألهنا تكون من باب اإلجياب على النف  كالنذ ، ف ن النذ  اباااؤ  لي  بوا هب، بهل ههو مكهرو ، لكهن إذا 

 وق  النذ  صا  وا ًبا، كذل، اء  والامرف.

 .أي  ام هذا"ويلقمَبالشروع"َطيب، قال  

َسألةَهلَيلقمَبالشروعَأمَال؟َطبًعاَم

َفيهَقوالن:َ

 الذي قامه املصنف أ ه يلزم. •
 والرواية الثا ية يف املذهب أ ه ال يلزم. •

أ ههه يكههون القًمهها، ومههن تطبيههق ذلهه، أهنههم يقولههون  إن مههن  خههل يف   والااذيَرجحااهَجمااعلَماانَالمحققااين
ا الكفائ ، فلي  له الر وع عنه  .اجلها  ولو ومل  

من طلب الالم وكان الالم وا ًبا عليه و وبًا عينيًّا، فيلزمه إمتامه  ياين إمتام ما ياحقق بهه  ا:ومثلهَأيًضاَقالَو
 رف آخر.اجلا ب الو و ، وأما النافلة وهو الزائا فأم

َالعينَأفضلَمنهَفيَاألظهرَفيهما"َوفرض"
   ام، هذا املسألة تاالق

َأيهماَأفضل:َفاعلَفرضَالعين،َأمَفاعلَفرضَالكفاية؟

 هذ  املسألة يرتتب عليها قضية الرتتيب يف األولوية عناما يااا ضان فأيهما أول؟و 

َذكرَالمصنفَأنَفيَالمسألةَقولين:َ
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  أن فههرض الكفايههة أفضههل، وهههو مفهههوم مهها ذكههر  املصههنف، ومل يقامههه املصههنف، وهههذا القااولَاألول •
 فيكههون إقاامههه عليههه مههن بههابيسههاطي  عههام فالههه   بأ ههه قااالوا:القههول قههال بههه إمههام اءههرمني وغههريهم، 

 اإلِث عنه وعن غري ، فيكون مااايًا. إسقاط
وهههو الههذي ذكههر  املصههنف أن فههرض الاههني ياههين أفضههل  أل ههه وا ههب علههى األعيههان،  والقااولَالثاااني: •

 فحينئٍذ يكون أفضل.
، إ ههه ميكههن أن يقههال  إن كههالًّ منهمهها أفضههل مههن الثههاين مههن و ههه  وقاادَجمااعَبااينَالقااولينَالطااوفي،َفقااال

 الغري أفضل، وباعابا  أ ه خماَطب به مباشرًف أفضل.ا اإلِث عن فباعابا  أ ه يسق  

 عام اجلزم برت يق أحا القولني. واءقيقة أن قول الطويف لي  مجًاا بني القولني، وإمنا هو ياين

َثال َعندَبعضَالمتأخرينَوهوَالمارداوي،َأناهَقاال  لهو قيهل  إن فهرض الاهني وفهرض :ولذلكَهناكَقولل
الكفاية ماساويان، لكان ذل، ماجًها، وينبين على ذل، لو ضاق الوقت على املسهلم، ولهي  أمامهه إال فاهل 
وا ٍب عيينٍّ عليه، أو فال فرض كفائ ٍّ ال يسقا إال بفاله هو، ف  ه حينئهٍذ يكهون خمهريًا بهني فالهمها، فيفاهل 

أ ه ال يو ا مزية شهرعية لافضهيل أحهاهم  :طبًعاَوجهتهقول املر اوي،  ما شا  منهما  ألهنما ماساويان على
 على اآلخر، فكالمها وا بف عليه باعابا  ترتب اإلِث عليه.  ام.

َكخصالَالكفارةَمستقيم"َمسألة:َاألمرَبواحدٍَ" َمنَأشياء،

َكخصاالَالكفا ام، باأ ياكلم املصنف عن الوا ب املخري، فقال    ؛ارةَمساتقيم""األمرَبواجٍدَمانَأشاياء
 يف الشرع. ومو و ف ياين أ ه  ائزف 

  وخصالَالكفارةَمتعددة

ااان َ﴿مثههل كفهها ف األميههان  • ت م َاأل ي م  اااَع قَّااد  َِبم  َيا ؤ اِخااذ ك م  اااِنك م َو ل ِكاان  الَيا ؤ اِخااذ ك م َاللَّااه َبِاااللَّغ ِوَِفاايَأ ي م 
َ َِماان  اااِكين  اار ِةَم س  ِلاايك م َف ك فَّار ت ااه َِإط ع ااام َع ش  ااِطَم اااَت ط ِعم ااون َأ ه  َر قا ب ااةٍَأ و س  رِياار  َت ح  َأ و  ااو تا ه م  َِكس  َ﴾أ و 

َ.ط89 املائاف 
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َن س ااكٍَ﴿كههذل، أيًضهها يف كفهها ف اجلههزا ، أو يف كفهها ف فايههة األذى،  • ق ٍةَأ و  َص ااد  َِصااي اٍمَأ و  ي ااةلَِماان   ﴾ف ِفد 
َ.ط196 البقرف 

 .كفا اتف على الاخيري، فهذا مساقيم وهو مو و ومثله أيًضا يف اجلزا  الصيا، فكلها   •
 ًاا عربَّ باملساقيم لو و   تأ بًا م  القرآن  لكن ال  قول  هو  ائزف م  و و  ، لكن  قول  مساقيمف.  ام.بط

َواجبَواحدَالَبعينه،َقالهَاألكثر"وال"
منهها مهن خصهال ههذا الوا هب  شرع املصنف بذكر األقوال يف الوا ب املخري، ما الوا ب والواجب"" قال 

 املخري؟

 أ ه أحا اوصال، لكنه لي  مايًنا.ياين  الَبعينه،َقالهَاألكثر"َوالواجبَواحدَل":َقال

َوهلَيتعينَبعدَذلكَباختيارهَفيكونَواجًباَعليهَأمَبفعله؟

 سيأم إن شا  ا .

 أي قاله أكثر الالما  يف هذ  املسألة.  ام. ؛قالهَاألكثر""قال  

َواحدَويتعينَبالفعل" َ"واختارَالقا يَوابنَعقيل:َالواجب 
الههواو تقاضهه  املغههايرف، فههال علههى أن هههذا هههو القههول الثههاين، ولههي  تقييههًاا للقههول  "واختااار"هههذا قولههه    اههم،
 األول.
وأمههها األول ف  هههه يااهههني  "واختاااارَالقا ااايَوابااانَعقيااال:َأنَالواجااابَواحاااد،َوإنمااااَيتعاااينَبالفعااال"قهههال  

َ.باالخايا .  ام
َ""واختارَأبوَالخطاب:َالواجبَواحدَمعينَعندَاهللَتعالى

لههن يفاههل ذلهه، الشههخص غههري  هأ هه -َعههزَّ َوَ ههل-، علههم ا  -َعههزَّ َوَ ههل-ماههنيف عنهها ا    اههم، أي أ ههه وا ههبف 
 ، مبهًما عنا اآل م ، أو اآل ميني.-َعزَّ َوَ ل-ذل، الفال  ون ما عا ا ، فحينئٍذ يكون مايًنا عنا ا  

 يسمى قول الرتا م.أتينا قول آخر ياين هذا من األقوال اليت تسمى بالرتا م، وسي
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َشمعنىَالتراجم؟إ
ن هههذا القههول ال يملاههر  مههن قههال بههه، فقهها ذكههر الههراقي أن أصههحابنا  ياههين بههه األشههاعرف ينسههبون هههذا القههول أل

للماازلة، واملاازلة ينسبو ه لألشاعرف، وكل مذهٍب ينسبه لآلخر، ولكهن ياهين ا اصهر لهه أبهو اوطهاب، وباها 
   به باضهم.  ام.يطلق املاازلة ويرا املاازلة يف باا كابهم  أل ه قا
َكالقا ي" َ"وعنَالمعتقلة:

َكالقا ي""نعمَ  أي كقول القاض   أن الوا ب واحاف يااني بفال الابا. ؛وعنَالمعتقلة

َمعينَيسقطَبهَوبغيره""وبعضهمَ
- ياهين أن الوا هب ماهنيف عنها ا َه""ويساقطَباإن الوا هب ماهنيف،  :؛َأيَقالَبعضهم ام، هذا قولف  اب 

أي وبفاهل غهري   "وبغياره"؛أي بفاهل ذله، املاهني  "باه"؛ياين يسقا الو و  بفالهه، "يسقطَبه"َ، -َعزَّ َوَ ل
، وهذا أيًضا قول أشكل ترامجًا من األول، وههذا أيًضها مهن األقهوال الهيت تسهمى قهول، مهن مسهائل من اوصال

املاازلهة، واملاازلهة يقولهون  ههذا قهول    فاألشهاعرف يقولهون  ههذا قهولالرتا م، فكل مذهب يرمجهه علهى صهاحبه
 األشاعرف.  ام.

َخييرَبمعنىَأنَكلَواحدَمنهاَمراد"ائيَوابنه:َجميعهاَواجبَعلىَالتبَّوعنَالجَ "
  ام، ياين مباىن أن كل واحٍا منها مرا ، ولي  على أ ه جيب اإلتيان باجلمي ،  ام.

َمعنوي،َوقيل:َلفظي"اَقيل:َالخالفَفلهذ"
القائهل بهذل، ههو أبهو الطيهب الطهربي وغهري ، وباها األشهاعرف كهالغزاك وابهن فهو ك، وههو يال"َ"فلهذاَق ام، 

 ف.  أي إن له مثر "إنَالخالفَمعنوي"الذي مشى عليه اآلماي قال  
أ ههه إذا تههرك اوصههال أِث علههى مجياههها، إذا قلنهها  إن الوا ههب اجلميهه ، وإن قلنهها  إ ههه واحهها، إمنهها يههأِث  والثماارة

 احا، فيكون اإلِث أقل.  ام.على ترك أمٍر و 
َ"مسألة"
البهاقالين، والشهرياقي، وكثهري مهن األصهوليني ومهنهم ذين قهالوا  إ هه لفظه  ههم األكثهر كال "وقيل:َلفظي"قال  

 إ ه لفظ   أي ال مثرف له، وإمنا هو يف الابا ف والنايجة واحاف،  ام. فقالوا:الراقي، 
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عههن أقسههام فههرض الاههني باههاما تكلههم الفههرض الاههني باعابهها   هههذ  املسههألة بههاأ يههاكلم فيههها املصههنفَ"مسااألة"
 املخري بني أ زائه، باأ ياكلم عن فرض الاني باعابا  وقاه،  ام.

َك" َعهَأداًءَعندَالجمهور"الصالة،َت علَّق َبجميإذاَع لقَوجوبَالعبادةَبوقتَم سَّع
 اس   ا ولغريها.مباىن أ ه ي "إذاَع ل قَوجوبَالعبادةَبوقٍتَموسع" ام، يقول الشي   

املرا  بالصالف أي الصلوات اوم ، واجلماة كذل،، ف ن  م وقاًها موسهًاا يكفيهها لهأل ا ،  "كالصالة"قال  
 ويكف  أكثر منها.

 وب جبمي  الوقت من أوله إل آخر .أي تالق الو  ؛تعلقَبجميعه""قال  
آخر ، أو يف وسطه مسملِّ  أ اً ، وهذا ماهىن ف ن من فال هذ  الابا ف يف أول الوقت، أو يف   وبناًءَعلىَذلك

   أي فيكون أ اً  يف مجي  األوقات."تعلقَبجميعهَأداًء"قوله  
 الكية، والشافاية.أي عنا فقها  اءنابلة، وامل ؛"عندَالجمهور"
يو هها وا ههبف موسهه ، وإمنهها يكههون الو ههوب يف  فهه هنم ينكههرون الوا ههب املوسهه ، ويقولههون  ال  وأماااَالحنفيااة

 منا جيوق الفال فيه ويسقا الو وب.الوقت، وما قبله لي  بوا ٍب، وإآخر 
  إ ه  افلة، إن النافلة تسقا الو وب، وقيهل غهري ذله،، ياهين مهذكو  ثمَاختلفواَفيَسببَاإلسقاط،َفقيل

 يف ياين كالمهم األصوك.
تعلاقَبجميااعَذاَالخااالف،َهالَالواجابَالموساعَإذاَقلناا:َإناهَيهاطياب،َعنادناَهنااَمساألةَتنتبنايَعلاىَ

َأمَال؟ َوقتهَأمَال؟َهلَيترتبَعلىَذلكَخالفل
ينبين على ذل، أ نا حي  قلنا  إن الوا ب حيرم اوروج منه، ف ن من  خل يف وا ٍب موسهٍ  يف أول  نقول:

 وقاه، هل جيوق له اوروج منه بأن يقط  صالته ليفالها يف آخر الوقت؟
َ.حيرم خرو ه منه بال عذ  فيقولون:

 لة  ياين يف املذهب.أ ه بال خال  يف هذ  املسأ وفق:بلَذكرَالم
أ ه ال خال  فيها  ألن فال الوا ب يف أول وقاه يسمى أ اً ، واألصل أن الوا هب ال   رَالمجدومثلهَذك

 جيوق قطاه باا الشروع فيه. 
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َقدَتكونَاستثناًءَوهيَقضاءَرمضان:طبًعاَيبقىَفيَذلكَمسألةَهيَالتيَ
َموسع،َثمَعرضَعليهَطارئلَليفطر،َفهلَعليهََمنَشرعَفيَقضاءَرمضان َإثملَأمَال؟وهوَواجبل

، وحنهو ذله،،  املذهب أ ه آِث وال جيوق له ذل،، إال لاذ  مثل أن تكون املرأف حضر قو ها، أو طرأ لهه مهرضف
حينئههٍذ علههى مشهههو  املههذهب أن يقضهه  هههذا اليههوم الفاسهها، وإمنهها يقضهه  فحينئههٍذ يملشههرع، وال يلههزم طبًاهها  ف  ههه

 الذي فاته من  مضان السابق فقا.  ام.
َإذاَأخرَوجهان"اَفيَوجوبَالعقمَولن"

 . ام، هذ  املسألة أطلق املصنف فيها اوال 
نَمنَأخَّرَالواجبَالموسعَإلىَآخارَوقتاه،َهالَيجابَعلياهَأنَيعاقمَأولَالوقاتَأنَإيقولَالمصنف:َ

َيفعلهاَفيَآخرَالوقتَأمَال؟
َقال:َفيهَوجهان:

حينئٍذ بااًل عن الفاهل لى األ ا  يف آخر ، فيكون الازم  ه جيب الازم يف أول الوقت عأ الوجهَاألول: •
يف أول الوقت، وهذا هو قول أكثر فقهها  اءنابلهة، واملالكيهة، وغهريهم، بهل  هزم النهووي أ هه الصهحيق 

أن   ق عنهها  ققهه  الفقههها  وأهههل األصههولعنهها احملققههني، ذكههر ذلهه، يف  شههرد مسههلمط، فقههال  الصههحي
 ل وقاه، لكن بشرط الازم على فاله.وا ٍب موسٍ  جيوق تأخري  عن أو  كل

ط، وذكهر أ هه ومرع  يف  الغايةط، واملر اوي يف  تصهحيق الفهروع طو ص عليه مجاعة منهم  صاحب الكشا 
 الذهب أ ه جيب الازم. هو الصحيق وهو

باها كابهه، واخايها  يف  ىأ ه ال جيب الازم وهو اخايها  القاضه  أ  ياله الوجهَالثانيَمنَالمذهب: •
 ة.اجملا بن تيمي

َماَالذيَينبنيَعلىَهذا؟
الههذي ينبههين علههى هههذا مسههألة أن مههن و بههت عليههه صههالف وكههان وقاههها موسههًاا، ف  ههه جيههوق لههه تأخريههها عههن أول 

الوقههت ف  ههه يههأِث، ومثلههه يقههال أيًضهها يف  وقاههها املوسهه ، لكههن بشههرط الاههزم، ومههن مل ياههزم علههى الفاههل يف آخههر
مثهل  على الفهو ،ًضا يقال يف اء ، طبًاا بنا  على مثل ما ذكر ا قبل  إذا مل  قل إ ه مضان، ومثله أيقضا    

 فقا يقال  إ ه وا ب.  ام. ما ذكر ا، إذا قلنا  على الفو ،
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َكخصالَالكفارة"َوقالَبعضَالمتكلمين:َيتعلقَالوجوب" َبجقٍءَغيرَمعيٍن،
له  أل ه املخاملل ف من قائلهه، وههذا الهذي  ملسهب إليهه وههو أبهو اءسهن قائ ام، هذا القول الثاين، وأ م املصنف 

هب إليهه وهههو  هبت إليهه أقهوالف أخهرى يف ههذ  املسهألة، فههذا الر هل الهذي  ملس  الكرخه   سهبه إليهه ابهن عقيهل،  ملس 
 الفة  ولذل، ف ن إ امه مناسب.الكرخ   ملسبت له أقوال خم

، وإمنها يااهني بفاهل "غيرَمعيٍن"أي جبزٍ  من الوقت  ٍء"؛"وقالَبعضَالمتكلمين:َيتعلقَالوجوبَبجَققال  
أي يكون مثله مثل اوصهال، وههذ  سهبق اءهاي  عنهها، وقهول الفقهها  ؛َ"كخصالَالكفارة"اآل م ، قال  

 فيها.  ام.
َ"اختارهَابنَعقيلَفيَمو ع"َو

 طواضهق ال ابهه األصهوليف كاهاٍب آخهر، فه ن كامهرا   أ هه اخاها    "واختارهَابنَعقيلَفيَمو ع" ام، قوله  
ففهه  صههرد بههالقول األول، وأمهها هنهها يف هههذا املوضههوع وهههو يف كاابههه  الفصههولط ف  ههه اخاهها  هههذا القههول، وإال 

 الواضق    على أ  اءسن الكرخ .  ام.
َناَعليه"أبوَالبركاتَمراد َأصحابَوحمل"

 هذا القول، ال القول األول.  ام.به  ن تيمية قال  إن اءنابلة يقصاونياين أن أبا الربكات وهو اجملا ب
َ"قلت:َصرحَالقا يَوغيرهَبالفر "

  أي "بااالفر "كههابن عقيههل يف  الواضههقط َ"صاارحَالقا اايَوغيااره"املههرا  بههه املصههنف،  "قلاات" اههم، قولههه  
.املوس ، وبني الوا بالفرق بني الوا ب   ب املخريَّ

لهى أن الوا هب يف الوا هب املخهري ههو واحها الظهاهرف تهال عإن  اللة النص  وذكرواَفروقًاَمنَذلك،َقالوا:
   فيه  ص.  ام.ر  ال باينه، وهو قول كافة الفقها  كما تقام، أو أكثرهم. خبال  الوا ب املوس ، ف  ه مل يَ 

َالموسَّعَ" َاِنعَموٍتَأوَغيرهَأ ِثمَإجماًعا"معَظن َممسألة:َمنَأخرَالواجب 
  ام، طيب.

َهَفإنَلهَثالثَحاالتَمنَحي َاإلثمَوعدمه:الذيَيؤخرَالواجبَالموسعَعنَأولَوقت
 مه على فاله يف آخر الوقت، ف  ه حينئٍذ ال إِث عليه كما تقام.أن يؤخر  م  عز  الحالةَاألولى: •
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عام الازم على خال  املشهو   من أخَّهر  عهن أول وقاهه، وقها غلهب أو  قول على القول الثاين وهو اشرتاط 
 ينئٍذ ال إِث عليه.على ظنه سالماه إل آخر الوقت، فح

ههن السههالمة، مههن اامهها املأن يههؤخر  مههن غههري عههزٍم، فالههى  الحالااةَالثانيااة: • املههذهب أن عليههه إِث، وإن أَم 
 ، ال إِث عليه إن أَم ن السالمة.وعلى القول الثاين ال إِث عليه، إن أَم َن السالمة،  ام

مهها  ، مثههل الههذي ذكههر  املصههنف    أن يههؤخر  عههن أول وقاههه مهه  غلبههة ظنههه أ ههه سههيمناهالحالااةَالثالثااة •
خل يف إغماٍ   أل ه أكل ما   عقل ، ومن املوا   الاقلية أيًضا اإلغما ، يالم أ ه سيا وهو "كموٍت"

  واً  خما ًا وعنا  عملية مثاًل.
يكهههون املههها   ما ًاههها شهههرعيًّا كهههاءيا، مثهههل امههرأف  هههرت عا هتههها أن يأتيهههها اءهههيا يف مناصهههف النهههها ، أو قهها 

 ينئٍذ  قول  تاخل يف هذ  القاعاف.حيضها، فح هاصالف حىت  ا فأخرت ال
اارَالواجاابَالموسااعَمااعَظاانَمااانٍعَمااوٍتَأوَغيااره"َ"مااوٍت"قههال    "أوَغيااره"وهههو املهها   الاقلهه ،  "ماانَأخَّ

   الشرعية.يشمل املوا 
   أي بال خال   أل ه تاما تأخري الفال إل وقت ال يساطي  فاله ماه."أثمَإجماًعا"قال  
َيأثمَمعَظنَعدمَالبقاءَإجماًعا"كرَبعضَأصحابنا:َوَذ"

ق بهني الفر  "يأثمَمعَعدمَظنَالبقاءَإجماًعا"ياين به ابن محاان، قال   "وذكرَبعضَأصحابنا" ام، قال  
 ه  اخاال ف يف حكاية اإلمجاع  والثا يةهذ  وتل،، األول 

 حكى اإلمجاع م  ظنه طرو  املا  . األول: •
ع علهى اإلِث، مه  عهام ظهن البقها ، فحينئهٍذ تكهون الثا يهة أعهمَّ مهن األول  أل ههه حكهى اإلمجها  والثانياة: •

فالههى الطريقههة يسههاوي يف ذلهه، إذا اسههاوى الطرفههان، فلههم يغلههب علههى ظنههه و ههو  املهها  ، وال ا افههاؤ ، 
ن محههاان األول يف حكايههة اإلمجههاع ال يههأِث، وعلههى الطريقههة الثا يههة الههيت قا هها باهها األصههحاب وهههو ابهه

 ، هذا هو الفرق بينهما، بني اءكاية األول، واءكاية الثا ية.  ام.يأِث
َ"ثمَإذاَبقيَعلىَحالهَففعله،َفالجمهورَأداء"

أي فاههل الوا ههب،  ؛"ففعلااه"بههأن مل يههأت  هههذا املهها   الاقلهه  وال الشههرع ،  ،َ"ثاامَإذاَبقاايَعلااىَحالااه" اههم
َ.منهم األئمة األ باة ومابوعيهم.  اموهذا قول مجاهري أهل الالم و  "فالجمهورَأنهَيكونَأداًء"

َالقا يانَأبوَبكرَوالحسين:َقضاء"َوقال"
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إذا أطلههق القاضهه  حملسههني، ف  ههه يملقصهها بههه  "والحسااين"،َهههو البههاقالين وقااالَالقا اايان:َأبااوَبكاار""قههال  
يهه يبهىن علهى الظهن، وههذا القهول ف   أل هه:َ"يكاونَقضااًء"ط الشهافا ، قهالالقاض  املروقي صهاحب  الااليقهة

 كههها ف، حهههىت باههها الشهههافاية أ كهههر، قهههال  ال ميكهههن أن يكهههون القاضههه  حسهههني يقهههول ذلههه،  أل هههه مهههن كبههها  
أصههحاب الشهههافا   ولهههذل، يقولهههون  إ هههه يلهههزم عليهههه أن ينهههوي القضههها   ألن الشهههافاية يشهههرتطون  يهههة القضههها  

 خبال  اءنابلة.  ام.
َ"مسألة"

 ههاًّا، ولالنهها  قههف عنههاها، وههه  مههن أهههم املسههائل يف املسههألة الههيت أخههام  هها، وههه  مسههألة مهمههة  اههم، هههذ  
 "ماَالَيتمَالوجوبَإالَبه". أو "ماَالَيتمَالواجب"   سنا اليوم وهو

قبل أن أباأ  ذ  املسألة لنالم أن هذ  املسألة ينبهين عليهها عشهرات، بهل ال أكهون مبالغًها إن قلهت  مئهات أو 
 ههب إال بهه، فه ن كهل مهها كهان مهن بههاب الوسهائل، ف  هه  اخههلف يف ألهو  الفهروع الفقهيهة املاالقههة مبها ال يهام الوا

هههذ  القاعههاف، وكههل مهها كههان مههن بههاب الاوابهه ، ف  ههه سههيكون وسيشههري لههه املصههنف يف املسههألة الههيت باههاها إن 
 أمكنا اليوم، وإال  الناها يف الا س القا م.

 بهات مهن بهاب الوسهائل أكثهر مهن   إن الواحتاىَقاالَبعاضَالعلمااءصا كثريف  هاًّا، وأحكام الوسائل واملقا
 الوا بات من باب املقاصا، فالنا ذل، على أن فروع هذ  املسألة كثريف  اًّا و قيقة يف  ف  الوقت.

لى ما أن  ار  مسألة قبل أن  ذكر كالم املصنف، أن الالما  ملا تكلموا ع ريا  ريا أن  ار  مسألاني، أو 
مههن  اقاههان يف ضههبا هههذ  املسههألة والاههاقيق فيههها، وذلهه، أن باًضههال يههام الوا ههب إال بههه، فقهها كا ههت  ههم طري

أهل الالم اساشكل هذ  املسألة، فقال  إهنا غري مطر ف، ف ن باها مها ال يهام الوا هب إال بهه يكهون وا بًها، 
 .يضبا هذ  املسألة وباا ما ال يام الوا ب إال به ال يكون وا ًبا، فأ ا  باضهم أن

َفلهمَطريقتان:
الههههيت مشههههى عليههههها الغههههزاك، ومشههههى عليههههها ابههههن اءا ههههب، ومشههههى عليههههها ياههههين كثههههري مههههن  :ولااااىالطريقااااةَاأل

 األصوليني، أهنم يقسِّمون ما ال يام الوا ب به إل قسمني 
َقالوا:َ
 ما يكون يف مقاو  املكلف، ف  ه يكون وا ًبا. القسمَاألول: •
 ون وا ًبا.  ما يكون خا ً ا عن مقاو  املكلف، فحينئٍذ ال يكالثانيوالقسمَ •
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وههذ  الطريقهة غههري  قيقهة  ألهنهها تهنقا طهرً ا وعكًسهها، وأطهال يف  قهها ههذ  الطريقهة يف املسههو ف الشهي  تقهه  
 الاين يف املسو ف يف أهنا طريقة غري صحيحة.

فقهم غههريهم، لكنههها مشهههو ف عنهها أصههحاب وههه  طريقههة أكثههر أصههحاب اإلمههام أمحهها، ويههوا الطريقااةَالثانيااة:
قهه  الههاين، ومشههى عليههه ، وههه  األصههق كمهها قههر   كثههري مههن أهههل الالههم، مههنهم الشههي  تاإلمههام أمحهها بالههذات

 املصنف عليه.
َوهوَأنَماَالَيتمَالواجبَإالَبهَينقسمَإلىَقسمين:

 ما ال يام الو وب إال به. •
 وما ال يام الوا ب إال به. •
ألن الو وب لي  ثاباًها  ال يام الو وب إال به فلي  بوا ب ولو كان يف مقاو  املكلف   إن كل ما فنقول

 ، وإمنا هو و وبف مل ينزل، فكيف املر  يو ب على  فسه شيًئا قبل و وبه. باا  ألن الوا ب مل يثبت باا
 ه يكون وا ًبا إذا كان يف مقاو  .وأما ما ال يام الو وب إال به، ف  

َفيَمقدوره،َفإنَلهَحالتين:َوأماَإذاَلمَيكن
وضو  إذا عجز ا اقل إل الاهيمم، وإن كهان لهي  لهه بهال، ف  هه يسهقا  إما أن يناقل إل باله، مثل ال •

ة ألن الشا ع ال يكلف مباجوٍق عنه، إذن هذ  الطريقة. هذ  طريقة أهل الالم يف هذ  املسألة، وطريقه
 ري من طريقة غريهم.فقها ، فقها  اءنابلة يف اءقيقة أضبا وأ ق بكث

ة كما قال الشي  تق  الاين يف املسو ف ه  اليت أو  ها املصهنف هنها، إذن عرفنا أن الطريقة عنا أكثر اءنابل
 وهو تقسيم ما ال يام الو وب إال به، أو مباىن آخر ما ال يام املأمو  به ينقسم إل قسمني 

 يام الو وب إال به. ما
 وما ال يام الوا ب إال به.

  نظر هذين القسمني من كالم املصنف، تفضل.
َبهَليسَبواجبَإجماًعا"وجوبَماَالَيتمَال" َإالَّ

، وال ميكهن  مباهىن أن الو هوب مل يثبهت علهى املكلهف باها "ماَالَيتمَالوجوب"  ام، إذن هذ  اءالهة األول
  إن فال املكلف  ذا الشرط، أو  هذا السهبب لهي  أن يأم هذا الو وب إال بشرٍط أو سبب، فنقول حينئذٍ 
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أحا، وسهيأم أمثلاهه باها قليهل، ههذا اإلمجهاع حكها  املصهنف ذل،  بوا ٍب عليه، وهذا ب مجاع، مل خيالف يف
 هنا.

و ن حكا  قبله الشي  تق  الاين يف      الااا ضط فقا صرد بذل،، قال  إ ه ب مجاع أهل الالم إن ما ال 
  به، فلي  بوا ب.يام الو وب إال

  ام. عرفنا ماىن الو وب مباىن أ ه مل يثبت الو وب باا وإمنا يف املساقبل،
َكاكتسابَالمالَللقكاة" َ"ق د رَعليهَالمكلف 

َكاكتسابَالمالَللقكاة"َقال   َكانَالمكلفَقادرًاَعليه  ياين   ل لي  وا بًة عليه الزكاف."سواًء
َوجوبَالقكاةَمنَشرطهاَماذا؟َ

 مل، النصاب.
 .باا الناس قا   على أن يذهب ليامل، مااًل، وهذا املال يب فيه الزكاف

َكَاكتسابَالمالَلتجبَعليكَالقكاة؟يجبَعليفهلَنقول:َ
 قول  ال  ألن هذا  ا ال يام الو وب إال به، م  أ ه يف قا ت،، لي  بوا ٍب علي،، ومثله اكاساب املهال 

املههذهب يف مسههألة القهها   علههى االكاسههاب، هههل يف  ههل اءهه  علههى خههال  مههن فيههه  ألن عنهها ا خههال  أل
 يلزمه االكاساب يف اء  أم ال؟

، املصههههنف مل يههههذكر اءهههه  مراعههههاًف للخههههال  القههههوي، فهههه ن اوههههال  علههههى مشهههههو  املههههذهب أ ههههه يلزمههههه ولههههذل
 االكاساب ولو أن يامل ببا ه يف الطريق.  ام.

َ"أوَال"
 " ياين ليست يف قا ف املكلف."أو ال

َكاليدَفيَالكتابة"َ "َ
مههه أن جياههل يههًاا يف األصههل الشههخص الههذي ال يسههاطي  الكاابههة، وليسههت لههه يههاف ال يلز "كالياادَفاايَالكتابااة"َ

 .-َعزَّ َوَ ل-ليست يف قا ته، بل ه  من فال ا  
َالجمعة"وحضوِرَاإلمام،َوالعدِدَفيَ"
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 والعددَفيَالجمعة""وحضورَاإلمامَقال  
حضو  اإلمام بناً  على أ ه يشرتط اإلمام، اإلمام األعظم يف اجلماة، أو يشرتط إذ ه، ههذا إذا قلنها  املهرا  بهه 

َلماذا؟األعظم، وإن قملصِّا باإلمام اإلمام الراتب، فكذل،، اإلمام 
اإلمهام الراتهب حهىت يف الفهرائا، فلهو الراتب ال يصق أن ياقام فيهه غهري ( 1 45 6ألن املذهب تارفون أن )

تقام غري اإلمام الراتب من غهري إذٍن مهن اإلمهام  صه ٍّ أو عهريف، أو تقهام مهن غهري ضهيق الوقهت خشهية فهوات 
 صالهتم باطلة على املذهب. الوقت، ف ن

 قلنا  إ ه الراتب لي  بقا ته.لصالف يف اجلماة ويف غريها كذل، إذا إذن فحضو  اإلمام ل
ة باوطبهة، ال يلزمهه، ال يسهاطي  أن حيضهر أ باهني لصهالف اجلماهورَاإلمامَوالعاددَفايَالجمعاة"َ:َ"وحضقال

 مطلًقا،  ام.فحينئٍذ لي  بوا ب 
َكالطهااارة،َوقطااِعَالمسااافةَإلااىَالعبااادة،َوغسااِلَبعااضَالاارأس،َفواجاابَوأماااَماااَالَيااتمَالواجاابَ" إالَبااه
َندَاألكثر"ع

هههذ  ههه  املسههألة املهمههة الههيت ينبههين عليههها عشههرات، بههل  بااه"َ"وأماااَماااَالَيااتمَالواجاابَإالأحسههنت، قههال  
احملهرم إال مئات، بل ألو  املسائل، وكل ما كان من باب الوسائل، فكذل،، وتسهاطي  أن يالهها مها ال يهام 

 تافرع عن هذ  القاعاف الكثري. ، رمةوا ب كذل،، وهكذا، أو الوسيلة إل احملرم  به، فهو
   أي إال بفاله، واإلتيان به."وأماَماَالَيتمَالواجبَإالَبه"طيب، يقول الشي   

اءهه   مهن و ههب عليهه "وقطااعَالمسااافةَإلاىَالعبااادة"أي الطهها ف مهن اءههاثني للصهالف،  ؛"كالطهااارة"قهال  
فه ن السها   عليهه السها  إل املسهجا واجلماهة، و ب عليهه اال اقهال إليهها، ومهن و بهت عليهه الصهالف و هب

 وا ب.
  ه يكون مهن منابهت الشهار طهواًل إلغسل الو  و وبمن غسل و هه ف ن الرأس"ََ"وغسلَبعض:َقال

 أن يغسل باا شار الهرأس، هو  ااجف إلما احنا  من اللحيني، فمن أ ا  أن يصل إل مناهى حا الرأس، ف
   أي ما قا  عن، أي مبااأ إ بات الشار من الرأس."وغسلَبعضَالرأس"  هوهو حا الرأس األول، فقول

"قههال   ص عنهها األكثههر  أي عنهها أكثههر أصههحاب اإلمههام أمحهها   أي يكههون وا بًهها علههى ذلهه، الشههخ"فواجاابل
 وغريهم، بناً  على هذا الاقسيم.
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 املسائل  ألن فهم هذ  املسائل ينبين عليها خال  القول الثاين.أقف م  هذ   طيب، أ يا أن
َ:انظرواَمعي
تا ع ال ى-العلماءَ َالواجبَإالَبهَينقسمَإلىَقسمين:يقولون:َإنَماَالَيتمََ-ر ِحم ه َاهللَ 
مهها يكههون  ههزً ا مههن الوا ههب، مثههل األ كههان، فهههذا ال شهه، يف و وبههه، بههل ال خههال  القساامَاألول:َ •

اس يف و وبهههه، ال خهههال  فيهههه، ياهههين الصهههالف سهههجو ها، و كوعهههها، والاكبهههري فيهههها، بهههني أحهههٍا مهههن النههه
 ام الصالف إال بفالها.يوتكبريف اإلحرام حي  قلنا  إهنا  كن فيه، فال ش، يف و و ا فيه  أل ه ال 

هها، فههذ  هه  الهيت اهياأن يكهون خا ً ها عهن ماهيهة الوا هب، ولهي   هزً ا منهها، مهن م ثااني:النوعَال •
 املقامة اليت ياوقف عليها الوا ب.ا الالما  بيسميه

َولنعلمَأنَهذهَتنقسمَإلىَستةَأقسام،َفهي:
 أو عقليًّا. عا يًّا،، أو ما أن تكون شرطًا عقليًّا، أو شرعيًّا، أو عا يًّا، أو سبًبا، شرعيَّاإ

القهول الثهاين اتفقهوا يف القهول الثهاين  ألن أصهحاب مههم  وهذ  ه  األقسام الساة، مارفة هذ  األقسهام السهاة
ذكههرت  اعلههى أن مهها كههان  ههزً ا مههن املاهيههة فهههو وا ههب، وأمهها هههذ  السههاة، فقهها  ههاقعوا يف باضههها، ولههذل، أ هه

 هذ  الساة لفهم القول الثاين.
   الساة بسرعة لضيق الوقت طيب، منر على هذ

رطًا شهرعيًّا، وههو كهل مها قا يكون وههو اءالهة األول شه ماَالَيتمَالواجبَإالَبه،َوليسَجقًءاَمنَالواجب
 الفال باو ه  أي باون ذل، الش  ، إمكان عقل .   اله الشا ع شرطًا يف الش  ، وإن أمكن و و 

شرطًا شرعيًّا، وسيأم باا قليل أن من أهل الالم مهن مل الطها ف للصالف، ف ن الطها ف للصالف تسمى  مثاله:
 ومسة الباقية.يقل  إ ه وا ب إال الشروط الشرعية  ون األقسام ا

 .الثاني:َوهوَالشرطَالعقلي،َوهوَماَالَيمكنَيعنيَوجودَالفعلَبدونهَعقاًلَ
هر بهه، وسهيأتينا إن شها  ا  يفمثالَالشرطَالعقلاي  األوامهر أن املهذهب أن األمهر   قهالوا  أن يهرتك ضها مها أملم 

 ال يام الوا ب إال به. بالش   هن ف عن ضا ، فحينئٍذ يكون هذا، وهو الشرط الاقل  مأمو ف به، و ا
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، هذا مثل عناما  قول  غسل األمرَالثال َوهوَالشرطَالعادي:َبمعنىَأنهَالَيمكنَوجودهَعادًةَإالَبه
 من اءن، الله  ههو الرقبهة، فههذا  ها ال يهام الوا هب إال بهه، الو ه، ال با من غسل  زٍ  من الرأس، أو  ز ٍ 

 وهو شرطف عا ي.
علهة  ألن كهل علهة سهبب، ولهي  كهل سهبٍب علهة، ولكهن  قهول  ههو الهذي    ه  الالة، ه  ليسهتاألسباب

يلههزم مههن و ههو   الو ههو ، ويلههزم مههن عامههه الاههام، وسههيأتينا إن شهها  ا  يف الهها س القهها م الفههرق بههني السههبب 
 لالة.وا

ل، أضهههرب أمثلهههًة  قهههالوا  والسهههبب الشهههرع  مثالهههه عنهههاما  قهههول  إن مهههن و هههب عليهههه ا، مثهههالساااببَالشااارعي
، فيجههب عليههه أن يههالف، بهه، ومههن و ههب عليههه الااهق بنههذٍ  وحنههو  ف  ههه جيهب عليههه أن يههالف، بههه، هههذا الطهالق

 يسمى سبب شرع .
 اء  والسفر.ه، وهو اال اقال إل ياين الاا ف  رت ب السببَالعادي:

ظر حينئٍذ   إن املر  ال يساطي  أن يطلب الالم إال بالنظر يف كاب أهل الالم، وهذا النالعقليَقالواالسببَ
 يكون وا ًبا من هذا الباب.

  ام، تفضل يا شي .
َ"خالفًاَلبعضَالمعتقلةقال:َ"

بوا هٍب إال أن يكهون  هزً ا مهن املاهيهة، إن كل ما ال يام الوا هب إال بهه فههو لهي   ام، باا املاازلة قالوا  
َطبًاا  ز  من املاهية أل ه مافق عليه،  ام.

َكانأوجبَبعضَأصحا"َو َشرطًاَشرعيًّا"َبناَوغيرهمَما
 الطويف وغريهم كابن برهان صهاحب  األصهولطيقصا به ابن محاان و  "وأوجبَبعضَأصحابنا":َ ام، قوله

َكانَشرطًاَشرعيًّا"وابن اءا ب، أو املااك اجلويين، قال   ظاهر هذ  الابا ف أ ه ال يو بون إال الشهروط  "ما
 رعية  ون األقسام اومسة الباقية.الش

الاحريهههرط أن قهههول ابهههن محهههاان وغهههري  أ هههه يهههب األسهههباب الثالثهههة الاقلههه ،    وههههو صهههاحب بينمههها  هههزم غهههري 
والاهها ي، والشههرع ، وال جيههب مههن الشههروط إال الشههرط الشههرع ، ولاههل املههرا  مهها ذكههر  املههر اوي، فقهها يكههون  

 كالم املر اوي أ ق  ا ذكر  املصنف.  ام.
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َره"،َعوقبَتاركه،َقالهَالقا يَوغيوإذاَقلناَبوجوبه"
تفري ف على ما سبق أ ه إذا قيهل بو وبهه  أي بو هوب مها ال يهام الوا هب إال بهه، ف  هه يااقهب تا كهه  ام، هذا 

ذكهر  القاضهه ، القاضهه  ذكههر  يف غههري مظناههه، فقهها ذكههر  يف كاههاب  الااليقههةط يف كاههاب  اءهه ط ملهها ذكههر هههذ  
ن حيه  مهن امليقهات، أو علهى النائهب أ فيجب قال:املسألة، ذكر أ ه من أ ا  أن حي  عن ميت من امليقات، 

مهن البلهها الههيت مههات فيههها امليههت  ألن هههذا سههبب، والسهبب  ياههين سههببف عهها يُّ، والسههبب الاهها ي  هها ال يههام 
هها عههن  الو ههوب إال بههه، فهههو ماالههقف بههاألول، فحينئههٍذ جيههب علههى البههال، فيجههب علههى البههال سههواً  كههان حا ًّ

 و ب عليه.ه  أي من حي  ميٍت، أو عن عا ٍز أن حي  عليه من بيا
 كالم القاض  ذكر  يف كااب  اء ط من  الااليقةط.طبًاا هذا  

 وأ وي تطبيق  ا. سيت مسألاني فرعياني كنت أذكر طبًاا قبل أن  ناقل للمسألة هذ ، 
اَالتاايَتنبناايَعلااىَماااَالَيااتممماانَالمسااائلَال مسااألةَالواجاابَإالَبااه،َفهاالَيكااونَواجبًااا ََشااهورةَجاادًّ

   اللعان
فهه ن اللاههان قهها يكههون وا بًهها، فهه ذا و ههب علههى املههر  اللاههان، فهه ن مههن شههرط اللاههان أن يسههبقه قههذ ، فيجههب 

 على الر ل أن يقذ  قو اه ِث يالعنها.
  ومتىَيجبَاللعان؟

عليه أن يالعهن لنفه  الولها، فحينئهٍذ جيهب ، فيجب ملرأف قا ولات منه ولًاا من سفادتيقن الر ل أن احي  
،  هأن يسبق  لقذ  باللاان، على املذهب.ِث ياب  اقذ ف

 يف  مضان، أن جيب إمساك  ز ف من الليل وهكذا.مثل أيًضا 
 طيب.

وذكاااره َأباااوَالعبااااسَوقاااالَأيًضاااا:َووجوباااهَعقااااًلَوعاااادةَالَينكااار،َ"وفااايَشالرو اااة :َالَيعاقااابَتاركاااه،َ
َجوبَالطلبيَمحلَالنقاع،َوفيهَنظر"قولهَفقيه،َوالَووالوجوبَالعقابيَالَي

  أي ال يااقههب تهها ك مهها ال يههام "الَيعاقاابَتاركااه"  أي البههن قاامههة ":َ"وفاايَشالرو ااة يقههول الشههي  اههم، 
 الوا ب إال به، ال يااقب عليه.
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من ترك ما ال يام الوا هب إال ياين أن الشي  تق  الاين يقول  أيًضا ال يااقب  ؛"وذكرهَأبوَالعباس"قال  
 به، ال يااقب.

ليههلف بو وبههه، فهه ن و    ليههلف بو وبههه كالشههرط الشههرع ، ف  ههه يااقههب  أل ههه تههرك    ر  طبًاهها مههرا هم حيهه  مل يَهه
ااقهب علهى الفاهل األصهل ، ف  هه يمل  وا ًبا شرعيًّا، وأما إن كان مل ير   ليل بو وبه، وإمنا أل ل ههذ  القاعهاف،

 يااقب على الوسيلة املفضية إليه. وال
الاقاب، الو وب وا ب، لكنه هل يااقهب علهى  إذن الفرق بني قول صاحب  الروضةط، وبني قول القاض 

 ترك ما ال يام الوا ب إال به؟
 األصل . ال يااقب عليه، وإمنا يااقب على الفال ه  ق صاحب الروضة الشي  تق  الاين أ 

"ووجوباهَعقااًلَوعاادًةَأي وقال الشي  تق  الاين أيًضا وذكر هذا الكالم يف املسهو ف،   "وقالَأيًضا"قال  
 ".،َوالوجوبَالعقابيَالَيقولهَفقيهنكرالَيَ 

 ا ظر ما .
َههمل ا مل -يهالنا علهى أن الشهي  تقه  الهاين  "ووجوبهَعقااًلَوعاادًةَالَي نكار"يقول الشي    يهرى أن  -تَهَاهاَل َ مح 

 الوا ب ياو ه إل أمرين.
َالوجوبَيتوجهَإلىَأمرين:

 الو وب مباىن الطالب اجلاقم.  األمرَاألول •
 و وب مباىن املااقبة والذم.ال  والمعنىَالثاني •

 ا ظر ما .
كر  ياين إذا كان من بهاب   أي وو وب ما ال يام الوا ب إال به عقاًل وعا ًف ال يملن"ووجوبه"يقول الشي   

أمها ال يهام الوا هب إال بهه، وكهان شهرطًا  وعها ًف، الاقل  أو الاها ي، ههذا ماهىن قولهه  عقهاًل الشرط أو السبب 
 رع .اجلمي  لو و  الاليل الششرعيًّا، فهو وا ب عنا 

 أي أ ه  كن وهو الذي يرا  الشي .َ؛""الَي نكرقال  
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َعقاااابي""ولكااانَهاااذاَالوجاااوبَينقسااامَقهههال   مباهههىن أن ههههذا الو هههوب يرتتهههب عليهههه  إلاااىَقسااامين:َوجاااوبل
سهههائل، ال و هههوب عليهههه، ألن و وبهههه مهههن بهههاب و هههوب الو  مااقبهههة، فالشهههي  يقهههول  ال يلهههزم ترتيهههب الاقهههاب

 املقاصا.
َإذنَماَالذيَيعاقبَعليه؟

الوا هب إال بهه، السها  يااقب على ترك املقصا، مباىن   لف و بت عليه صهالف اجلماعهة  ها ياهين مها ال يهام 
إل املسهجا، حينمهها تهرك صههالف اجلماعهة  قههول  يااقهب علههى تهرك صههالف اجلماعهة، علههى  أي املوفهق، والشههي  

ا ، مهه  أن السهها  وا ههب، بينمهها علههى قههول القاضهه  تقهه  الههاين، وال يااقههب علههى السهها ، علههى تههرك السهه
ن تههرك السهها  يرتتهههب عليههه أن البايههها وغههري ، يااقههب عقهههابني علههى تهههرك اجلماعههة، وعلههى تهههرك السهها ، فيكهههو 

 ب أكثر من القريب  ألن السا  يف حقه أكثر، هذا من القمه.يااقَ 
مهههل، مهها يف فقيهههه يقههول  مهههن تهههرك إن الو ههوب الاقههها  ال يو بههه فقيهههه، ياههين تأ :فالشاايخَتقااايَالااادينَيقاااول

ب عقههابني، وإمنهها يااقههب عقابًهها يااقههأ ههه اجلماعههة عملوق ههب عقههابني، مباههىن أن الفقههها ، لغههة الفقههها  ال يقولههون  
  رت به. ن ذاك الذي، أو الشرط الاا ي الذيواحًاا، ترك اجلماعة  و 

ب، وهو الثاين، املاىن الثاين للو و  الو وب الطل  مباىن الل  هو الو وب "والثاني:َالوجوبَالطلبي"قال  
، فهاألكثر أن مها ال يهام "خاالفمحالَناقاعَفايَ"لب اءاقم، وهذا الو وب الطل ، قهال  الو وب مباىن الط

وا  فقها الوا ب إال به فهو وا ب، وملحك   عن باضهم مثل ما مر عن ابهن محهاان وغهري  والطهويف، أهنهم قهال
 قول   ل  زاع بني أهل الالم.الشرع ، وما عا ا  ال يام، فيالشرط 

  ب.والشي  يرى كما هو  أي كثري من الالما  أن ما ال يام الوا ب إال به فهو وا
 إذن، افهم كالم الشي ، واضق كالم الشي ؟

 طيب، ا ظر.
ت مههن كههالم الشههي  تقهه  ليسهه اظههن بهها الالمهها  أهنهه "وفيااهَنظاار"، قولههه  "وفيااهَنظاار"اجلملههة األخههريف، قههال  

 الاين.
 وفيه  ظر.ذكر يف  الاحبريط قال  قال ابن مفلق وابن قاض  اجلبل   ل، املر اويولذ
"نَّ كذل، أ ه مهن قهول ابهن اللحهام، ولهي  كهذا، بهل إن قولهه    ظمل بناءَعلىَذلكَو ههو مهن كهالم  "وفياهَنظارل

 الشي  تق  الاين بن تيمية  فسه.
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ذل، كهالم لهحبثًها، و  ساشهكال، مهرا   أي أن فيههواوفيه ا اقا ف أي وفيه حب ، ولي  مانا   ""وفيهَنظرَلوماين 
  اههم، ويشههبه أن يقههول  هههو مطلههوبف  وفيااهَنظاار""قههال   اين  صههه مو ههو  يف املسههو ف  كههذا،الشههي  تقهه  الهه

 الكالم الذي ذكرته لكم قبل قليل. هو الذي   حه.باجلز  الثاين  ون األول،  ف  
-كهر تفصهياًل بيهِّنًها واخايها ًا لهه موافًقها الخايها  املوفهق أي بنا  على الافصيل السهابق، ِث ذ   "وفيهَنظر":َقال

َهمل ا مل تَهَااَل   .-َ مح 
ياههين قلههت لكههم  أن شههرحها حههىت عنهها شههراد الاحريههر، وخماصههر الاحريههر  ألن طبًاهها أطلههت يف اجلملههة األخههري  

 املسألة.كان لي   قيًقا، فأ  ت أن  ضبا كالم الشي  يف هذ  
 ألة واحا، أو مسألاني بسرعة،  ام. أخذ مسألة على األقل، مس

اااارَِ" َكنَّااااىَالشااااارعَعاااانَالعبااااادةَباااابعضَماااااَفيهااااا،َنحااااوَ﴿و قا اااار آن َال ف ج  وََط78 اإلسههههرا   ﴾مسااااألة:َإذا
َر ء وس ك م ﴾ َعلط، 27 الفاق َ﴿م ح ل ِقين  َىَفر ه.َجقمَبهَالقا يَوابنَعقيل"دلَّ

الوا هب وبهني الفهرض، مباهىن أ هه  كهن، فه ذا أ   ها أن   ام، هذ  املسألة من املسائل اليت تبىن على الافريق بني
مل أقهف إال علهى سهاة قواعها، و مبها كهان غريهها، لكهن  فرق بني الركن وبني وا ب الابا ف هنهاك عنها فقهائنها 

 ست من هذ  القواعا  ملارفة الركن.
َب؟هَوبينَالواجماَالفر َبين

سههًوا، بينمها الوا هب تبطهل إن تركهها عمهًاا، وإن تركهها  طبًاا الركن هو الهذي تبطهل الابها ف إن تملهر ك عمهًاا أو
 سهًوا،  ملرب  باٍم، أو  ملرب  بسجوٍ  سهٍو، أو إل باٍل، وهكذا، باخاال  أحوال الابا ات.

َكنىَالشارعَعانَالعباادة"من القواعا اليت ذكرها املصنف هنا  قال     أي كهل الابها ف بهباا مها فيهها، "إذا
مباىن  ل على أ ه  كنف يف َ"فر ه"َأ ه  كنف فيه، ماىن فرضه  أي أ ه  كن، فقوله ف  ه يال على فرضه، على 

 الابا ف.
اارَِ﴿  -َعههزَّ َوَ ههل-أي قههول ا   ؛"نحااو"ضههرب لههذل، مثههااًل فقههال   طبًاهها يف َط78 اإلسههرا  ﴾و قا اار آن َال ف ج 

اارَِ﴿قولههه   لههى أن قههرا ف القههرآن يف صههالف مسههى صههالف الفجههر قرآ ًهها، فههالنا ذلهه، عَط78 اإلسههرا  ﴾قا اار آن َال ف ج 
 الفجر  كن، وهذا يساال به على أن قرا ف الفاحتة  كن على مشهو  املذهب.
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اال-َاهللَنََّأَ »يف اءههاي  القاسهه    -َصههلَّى ا مل َعَلْيههه  َوَسههلَّم-ومثلههه  حههاي  النهه   َو ج  اا:َقَ الَ ق ااَ-ع ااقَّ َتَ مَ س 
الفاحتة صالف، عفًوا، هذا عك  قاعاتنا  أل هه  -َعزَّ َوَ ل-ا  فسمى « ينفَ صَ يَنَِدَِبَ عَ َنَ يَ باَ يَوَ ِنَيَ ةَباَ ال َالصََّ

لكن  كاف  بقاعاف املصنف،  ام، إذن اءاي  قاعاف القاعاف الثا ية، مسى الباا باسم الكل،  ام، هذ  
 عن قاعاف الباب، لكين  مبا سرحت. أخرى خمالفة

 مية الكل باسم الباا، طيب.، ال تس  وه  تسمية الباا باسم الكللكنَللفائدةَأذكرهاَلكم

ااك مَ "وقولااه:َ﴿طيههب، قههال   ل ِقااين َر ء وس  اإلحههرام بالنُّسملهه، باسههم  -َعههزَّ َوَ ههل-مسههى ا  "َط27 الفههاق َ﴾م ح 
 اءالق، وهو أخذ الشار، فال على أن أخذ الشار  ملسمل،ف  أي  كنف يف اء  والامرف.  ام.

َعلااىَفر ااه""قههال   اءقيقههة  كههنف يف الابهها ف املكههىن عنههها وهههو  بههه هههو يف ل علههى أن اجلههز  املكههىنَّ أي  َدلَّ
 باا الابا ف،  ام.

 كذل،، كالمها  زما به.َ"وابنَعقيلٍَ"  أي القاض  أبو ياال، "جقمَبهَالقا ي"قال  
 طبًاا أيًضا القاض  و ات  زمه يف  الااليقةط ومل أ ا  يف  الاملافط.  ام.

َأنَيَ " َعندَاألكثر"حرَّمَواحدَالَبعينهَمسألة:َيجَو
 اا قليل.ا مثالف أم ال؟ كما سأذكر لكم ب ام، هذ  املسألة قا ياين  وقع هل  

"قههال   ههرَّم إمهها يف لسههان الشهها ع، أو يف لسههان املكلفههني  ؛"يجااَو  ،"واحاادَل"أي جيههوق يف اإلمكههان الاقلهه  أن حيمل
كههذا، اخههرت واحههاف مههن   قههول  أمناهه، مههن كههذا، أوياههين ي الَبعينااه""ياههين يف لسههان اآل ميههني، قصههاي ياههين 

 االثنني.
 أي عنا أكثر األصوليني، خالفًا للماازلة  ألن املاازلة أو بوا ا اناب اجلمي . ؛"عندَاألكثر"قال  

َا خ ت لفَهلَلهاَمثالَفيَالشريعةَأمَال؟
فهه ن  ألخاههني(اجلمهه  بههني ا -َعَلْيههه  َوَسههلَّمَصههلَّى ا مل -هنههى النهه  )إن مثا هها يف الشههرياة  فاابعضَالعلماااءَقااال:

اجلم  بني األخاني هو حترمي واحاٍف ال باينها، وهذا يااين اعرتضوا عليهه القهرايف يف  شهرد الانقهيقط وقهال  إن 
عهههن إفهههرا  كهههل واحهههاٍف علهههى سهههبيل  هنيًهههاإمنههها ههههو النهههه  عهههن االشهههرتاك، ولهههي  ههههذا غهههري صهههحيق  ألن النهههه  

  فرا .اال
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مههم طويهل. لالنها  قهف عنها ههذ  اجلزئيهة، اجلزئيهة الهيت باهاها ذ  القاعاف مثهال أم ال، ياهين كالولذل، هل  
ياههين ذات أمهيههة ياههين وههه  الصههالف يف الههاا  املغصههوبة، سالههها بهها  الهها س القهها م، وصههلى ا  وسههلم وبهها ك 

 على  بينا  ما.

 األسئلة
 ا األسئلة بسرعة.ا الا س هو آخر   ٍس منر على با ام، هنا عا  من األسئلة منر عليها بسرعة مبا أن هذ

وقتَاألداء،َاستدراًكاَلماَسبقَبأنَأخرهَعمًدا"َفهالََخوناَيقول:َوالقضاءَماَف ِعلَبعدالسؤال:َهذاَأ
َفاايَ اارَالعبااادةَعمااًداَعاانَوقتهاااَجااائق؟َوهاالَيتفاااوتَماانَعبااادٍةَإلااىَأخاارىَفااالَيجااَو القضاااءَلماانَأخَّ

َالصالةَالمفرو ةَمثاًل؟
هههر الصهههالف عمهههًاا و هههب عليهههه القضههها ، ههههذا ههههو  قهههول  القاعهههاف يف مشههههو  املههه :الجاااواب ذهب أ هههه مهههن أخَّ
 ا  ألن باًضا من أهل الالم خالف.املذهب، وحملك   اإلمجاع عليه، ولكنه لي  إمجاعً مشهو  

ههر عبهها ًف عههن وقاههها عمههًاا مل جيههب عليههه،  فممههن خههالف يف هههذ  املسههألة  اوو  الظههاهري، فقههال  إن مههن أخَّ
وطهر  « هامَ ص اَوَ ل ارَوَ هَ امَالدََّيَ ئهَصَ قَِجَ مَيَ انَلَ ضَ مَ رَ َنَ ًماَمَِوَ ياَ َرَ طَ فَ أ ََنَ مَ »اي   ووافقهم مال، يف الصيام، ءه

  اوو  ذل، اءكم يف مجي  الابا ات املؤقاة من أخَّرها عمًاا فال تقضى.
ن قه  الهايإن هذا اوال  ملغ  لاام املوافقة لهه فيهه، ولكهن اءقيقهة ا اصهر  هذا القهول باها  الشهي  ت وقيل:

 يف باا كابه لي   ائًما.
الشي  حسن الشاط  له  سالة يف اال اصا   ذا القول، فهو يرى أن كل عبا ٍف تملامِّا تركهها  ومنَالمتأخرين

صههاحب  اءاشههية علههى شههرد الغايههة مطالههب أوك  حههىت ا قضههى وقاههها ال تملقضههى، ولكههن عموًمهها طبًاهها اءسههن
 .طالنهى

ى وقاهها أ هه جيهب عليهه أن مهن أخَّهر عبها ف حهىت ا قضهرَأهالَالعلام:َقاولَجمااهيولكنَاألقربَواهللَأعلمَ
آِث للاههأخري إذا كههان عمههًاا، وهههذ  املسههألة مشهههو ف  هعليههه القضهها ، لكنههب القضهها ، ال  قههول  جيههوق، وإمنهها جيهه

ا ألفت فيها كاب، وقا قلت لكم عن حسن الش  اط  له  سالة كاملة. اًّ
َعدَهذا؟السؤال:َهذاَيقول:َماَالكتابَالذيَب

 ا  أعلم، إذا  ا  وقاها. :الجواب
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قياساية،َعَالمبنيةَعلاىَالقاولَباأنَاللغاةَذكرَابنَاللحامَفيَالقواعدَبعدَأنَذكرَالفرَويقول:َالسؤال:َ
َأوَيجريَفيهاَالقياس،َوهذاَالبناءَليسَبناًءَجيًدا،َبلَهوَوا حَالبطالن،َماَوجهَو وحَبطالنه؟

أمههرًا مظنو ًهها ياههين مههن ذهههين، لالهه  أ ا هه  كالمههه، ال أ يهها أن أعطهه   آلن،هههو أ هها ال أذكههر كالمههه ا :الجااواب
 لال  أ ا   كالمه وأسابينه.

السؤال:َهذاَأخوناَيقول:َماَرأيكَفيمنَيقاول:َإنَالصاالةَعلاىَالكرسايَبدعاة؛َألنَالكراسايَكاناتَ
َمنَالصحابةَومعَذلكَلمَيرشادَإليهااَالنبايَ ع ل ي اِهَوَ -موجودةَفيَ الَّص الَّىَاهللَ  فايَقولاهَلعماران:ََ-مس 

صاالتهمََ-ر اوانَاهللَعلايهم–وكاذلكَلامَي نقالَعانَالصاحابةَ«ًَساالَِجَ عَفَ طَِتَ سَ ت ََمَ ل ََإنَ ًما،َفَ ائَِل َقَ صَ »
َعليها.
فاهل يف عهها النه  ومل يمل  املو هب أول ش   خلينا  باأ م  القاعاف املشههو ف، وهه  قاعهاف إذا و ها :الجواب

َههمل ا مل تَهَاهاَل -فهو باعة، ههذ  القاعهاف ذكرهها الشهي  تقه  الهاين  -لَّمَوسَ َصلَّى ا مل َعَلْيه  - ، ولكهن ذكهر -َ مح 
 اقاضا  الصراط املساقيم. ها يف ا قيًاا، ذكر 

فاههل هههذا الشهه   باينهه، فلههم يملفَاههل، فحينئههٍذ ال ومقاضهه  الفاهل  ياههين الههذي يقاضه  إذا ومل هها املو ههب  قاال:
نا علههى أن كثههريًا مههن األمههو  لههو فاحنهها البههاب فيههها لقلنهها  إن طههر  هههذ  يههال يكههون مشههروًعا، هههذا أمههر، وهههذا
 القاعاف مين  من كثرٍي من األشيا .

إن الصههالف ومل ههات أشههيا  كثههريف يف  لنااتكلمَعاانَالصااالةَعلااىَساابيلَالمثااال،َفنقااولَعلااىَساابيلَالمثااال:
َصههلَّى ا مل -جياههل حصههبا  يف مسههجا النهه  ومل ومل يفالههها، كاءصههبا ،  -َصههلَّى ا مل َعَلْيههه  َوَسههلَّم-عههها النهه  
َصهههلَّى ا مل َعَلْيهههه  -نههها ههههذا املوكيهههت، وعنههها  كا هههت حصهههر، والنههه  تإال عمهههر، ِث باههها ذلههه،  ا  -َعَلْيهههه  َوَسهههلَّم

 صلى مرًف حبصري، ومرًف تركه. -َوَسلَّم
 لصالف باا قليل.يف اسنأم –  أ ه ما  ل عليه املاىن إذنَاألمرَاألول

عمهًاا لهه،  -َصهلَّى ا مل َعَلْيهه  َوَسهلَّم- هنهاك فهرق بهني أمهٍر تركهه النه   يَيتعلقَبهذهَالقاعادةثانيَالذاألمرَال
، وفههرق بههني األمههرين، فههرق بهني شهه   فالههه، بههني شهه   تركههه -َصههلَّى ا مل َعَلْيهه  َوَسههلَّم-وبهني أمههٍر مل يفالههه النهه  

 -َصهههلَّى ا مل َعَلْيهههه  َوَسهههلَّم-ملقاضههه  للفاهههل، وتركهههه النههه  و و هههو  ات بالقاعهههاف األول وهههه عمهههًاا، فأ هههت إذا أ  
 ٍذ تطَّر  ما، القاعاف، وتكون أسلم.عمًاا، فحينئ
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حههًاا أ هه قههال  إهنهها باعههة، مطلًقهها  ألن قههول ،  قههول  إن الصهالف علههى الكراسهه  ال أعمههل أبالنساابةَللكراسااي
ااات ِطعَفا ق اِعااًدا»يف حههاي  عمههران، «َص اال َق اِئًماااا»  -َصههلَّى ا مل َعَلْيههه  َوَسهههلَّم-النهه   َت س  َل اام  العلمااااءَ« ف اااإن 

 اوٍ  تصق فيه الصالف على أي هيئة. امل باموم اءاي ، فكل قيقولون:َ
، ياهين جياهل خلهف  هاا ، وجياهل ًاا مسهانًاا، وقاعهًاا غهري مسهاناٍ   يصهق الصهالف مسهانًاا، قاعهولذلكَقاالوا

صق أن يصل   ابًيا، ويصق أن يصل  ماو ًكا، ويصق أن يصهل  من غري  اا ، ويصق أن يصل  مرتبًاا، وي
 مفرتًشا، ويصق أن يصل  ما ًّا قاميه، كل هذ  تصق.

 ة إمنههههههههها ههههههههههو الرتبههههههههه .إن الهههههههههذي أ شهههههههها إليهههههههههه ابهههههههههن مسهههههههههاو  و ههههههههها  عههههههههن الصهههههههههحاب :فاااااااااإنَقاااااااااالَأمااااااااار َل
 ءاي  مطلق.ا صحيق  ألن الرتب  غري مشروع،  قول  هذا غري ملاذا ال  قول  إن غري  مشروع، إن غري

 ت يف الباب.لَ ق  ألثرف  مل   يف الصالف،  ام، لفال الصحابة، و   إن الرتب  أفضل من غري ولذلكَنحنَنقول
القاو  على الكرس ، فبلسان الارب يسمى قاوً ا، صلِّ قاعًاا، هذا يسهمى قاهوً ا، فههو  ومنَمعنىَالقعود:
  اخلف يف الاموم.

إل ش ٍ  فا تفات قاما  وسقا ف  ه يسمى قياًمها، فه ن املسهانا أن كل من اسانا   مكذلكَالقاعدةَعنده
يامملها، خبهال   له  أو اعامها علهى على سا يٍة وحنوها إذا  ف  قامه وسهقا، فحينئهٍذ يكهون مسهانًاا، يااهرب ق

 ش ٍ ، وإذا  ف  قاميه فال يسقا، ف  ه ال يسمى قائًما  ألن القيام هو االعاما  على القامني، أو أحامها.
 عليه. ف ن صاحب الكرس  يف اءقيقة هو  ال   أل ه مااماف  اًءَعليه:وبن

ىَلَ عَ َوَ ًدا،َأَ اعَِقَ َوَ ًما،َأَ ائَِل َقَ صَ »عناما قال   -َسلَّمَصلَّى ا مل َعَلْيه  وَ -  أهنم يقولون  أن البين األمرَالثال 
هههذ  اصههرف، فههال سههوى سههبيل اءصههر، مباههىن أ ههه ال تو هها سههوى، علههى سههبيل القسههمة اء هههذ  علههى« بٍَن ااجَ 

أو  الثالث، فال يو ها للشهخص إال ههذ  األحهوال الهثالث فقها، وال يو ها ياهين حهالف  اباهة أبهًاا، إمها قهائم،
 حاى الا  ات كما ذكرت لكم يف املسانا واملااما وغريها.قاعا، أو  اقا، وما بينها ملحقف ب 
َصهلَّى ا مل َعَلْيهه  -لهم أن أحهًاا قالهه، وكهون النه  بايها  هاًّا، وال أع ،  أهنها باعهةالمقصودَمنَهذاَبأنَالقول

النههاس، ولههي  إن الكرسهه  أحيا ًهها لههباا لوقههت، بههل ا مل يفالههه  أل ههه مل تكههن هنههاك كراسهه  يف ذلهه،-َوَسههلَّم
 لكل املصلني قا يكون أ ف  له.
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 سهههجات علهههى األ ض ال الركهههوع إذا صهههليت علهههى كرسههه ، لكهههن إنفهههباا النهههاس يقهههول  أسهههاطي  القيهههام و 
وأ ا أقهول بهالقول  بأهنها  ذا األمر، أساطي  القيام مرًف أخرى، فيكون الصاوبة عليه يف القيام، فهذا ما ياالق 

 باعة بايا  اًّا متام الباا.
َعههزَّ -وههه  قضههية ياههين عنههاما  ههاكلم عههن الههذي يصههل  علههى كرسهه  جيههب أن ياقهه  ا   يبقااىَعناادناَمسااألة

الف علهى الكراسهه ، ياسهاهلون، وههذا مههن األمهو  اوطههريف، فه ن القيههام ، أصهبق  ههاس ياسهاهلون يف الصهه-َوَ هل
لاكبريف اإلحرام، وهو  كنف يف القيهام حيه  و هب  أي وا ب يف موضاني، هو  كنف، وشرط لركٍن  هو شرطف 

مل يسههقا عنههه  قبههل الركههوع وباهها ، إذن هههذان جيههب فيهمهها القيههام   كههنف وشههرطف لههركن، فمههن عجههز عههن الههركن
 أن يكرب تكبريف اإلحرام قائًما إن قا ، ِث باا ذل، جيل . فيجب عليه شرط الركن،

، باا الناس ياساهل يكون قا  ًا على السجو ،  فنقاولَوعلى اجللسهة بهني السهجاتني، وجيله  علهى كرسه ٍّ
قا يقهال بهبطالن صهالته  أل هه قها   علهى  كهن ومل يفالهه، فالاسهاهل ههذا ياهين خطهري  هاًّا، ولألسهف   أيًضا:
 الكراس   الت الناس ياساهلون يف الصالف الكراس . كثرف

ثمَبسافره،َالجمعةَقبلَالقوال،َفهالَياأبهاَأربعونَرجاًل،َفأرادَأحدهمَالسفرَيومََالسؤال:َيقول:َقرية
َنقصَالعدد؟اَفيَعدمَانعقادَالجمعةَلسببًَنظًراَألنَسفرهَسيكونَ

ق قبههل طلههوع فجههر يههوم اجلماههة، ويكههر  السههفر جيههو  ا القاعههاف يقولههون  إن عنههاطبًاهها ال يههأِث بسههفٍر،  :الجااواب
ذا لهي  بيها   أل هه مل يقصها مكهرو  فقها، وههالزوال حيرم، وأما قبل الزوال ف  هه  قبل الزوال، وحيرم باا ، باا

مل جيهب علهيهم إال ه ياالق  ا الو هوب  أل هال يام الوا ب إال به، ولي   ا  قا  عا هم، وهذ   ا ياين إ
 بالزوال.
َقال:َهلَالركنَهوَالفرضَعندَاألصوليين؟:َطيب،َالسؤال
ًاا، وال  ههاًل، عمهًاا ال، لكن مر مانا أن قواًل عنا اءنابلة أن املرا  بالفرض هو ما ال يسقا عم :الجواب
 وال سهًوا.

 .فحينئٍذ يكون قسيًما للركن قالَصاحبَشاإلنصاف َقال:
 .ف هنم جيالون الركن خيالف الفرض  وأماَالشافعية

 اخاام.ذا املاىن، عنا ا ثالث  وايات يف االس  :أماَالحنابلةَو



 فضيلة الشيخ/ عبدالسالم بن محمد الشويعر
 

 61     

 

َيستخدمونَالحنابلةَالفرضَبأربعةَمعاني:َ
 املرا  . •
 والفرض مباىن الركن.  •
 لقرآن، وهو اساخاام اإلمام أمحا.والفرض مباىن الثابت باليل ا •

 ام هذ  ه  املااين اليت أو  وها. 
َواجبَأنهَأصحَالروايتين،َماَمرادهَباألصح؟السؤال:َقال:َالمصنفَذكرَفيَترادفَوال

ا عنا ا قاعاف إذا قالوا  أصق، ماناها أن يف املسألة قولني، وهذا هو األصهق منهها بنهاً  علهى قواعه :الجواب
 الاصحيق، قواعا الاصحيق خمالفة.

َأهمَقواعدَالتصحيحَثالثة:َأنَمرتَمعنا
 منصو  اإلمام أمحا. •
 أو قول األكثر من أصحابه. •
 لبنا  على قواعا املذهب.أو ا •
 األصق، والاصحيق لي  لكل أحا. املااين ذ  ه ه

َقال:َهلَالمرادَفيهَاألكثر؟
 ام، أكثر اءنابلة األصوليني يقولون بذل،، وأما أكثر  صهو  أمحها فالهى خالفهه كمها قهال ابهن تيميهة وابهن 

 القيم وابن   ب.
َة أنَََألنناااَنالحاايَكثيااًرا،َوخاصااًةَبااأخرة،َقااال:َفاايَمسااألةَاإلعااادةَهاالَياادخلَفاايَذلااكَصااالةَالجنااا

َةَفيَالمسجد،َثمَإذاَذهبَإلىَالمقبرةَووَ  تَليصاليَعليهاا،َمانَلامَيصاليَعَ  َِكثيرينَيصلونَالجنا
َوأحيانًاَيطلبَمنهَاإلعادة. أعادَالصالة،َوعليهاَقبلَجاءَبعضَمنَصلىَ

 الوقهت وقهت هنهٍ  فهال يشهرعن ف، وكهااجلنهاق  ما أواًل إن كنت قا صهليت علهى  فه  قول  شو   أ :الجواب
 و ًها واحًاا، وخاصة باا صالف الاصر. اتكرا ه

 املذهب أ ه ال يساحب الاكرا .ما إذا كان الوقت لي  وقت هن ، فاملااما يف وأ
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علهى  افهر  صهلى علهى الصهحابة يف أملحملها، وصهلى -َصلَّى ا مل َعَلْيهه  َوَسهلَّم-وأما ما  ا  عن أن الن   قالوا:
  إن ثبههت، فهههذا يكههون مههن خصههائص ايف ثبوتههه، فقههالو ثبههت  ألن باضهههم تكلههم  نرف، فقههالوا  إأكثههر مههن مهه

 ار  ذل، لغري .، وال يمل الن ، ومن خصائص  افر
يههذهب يف املغسههلة، ِث صههل  عليههها باهها النههاس يلههى اجلنههاقف أكثههر مههن مههرف  يصههلى عولههذل، فهه ن عنههاهم ال

 نة عام اإلعا ف.لثًا باا ذل،، فالسُّ ِث يذهب ويصل  ثاويصل  م  الناس يف اجلماعة، 
َكانَماَذكرتَأنَالطوفيَقال:َ إن املذهب أ ه ال يشرتط فيها الامل، لكن من حي  الاطبيهق، ال بها وإن

 قلت لكم  عنا املاأخرين.أن يكون فيها خلل كما 
  ام، هذا  بهين على أ ين قلت  السبك ، والصواب أ ه الز كش ، صق. الشيخ:
َلمَيتضحَليَالفر َبينَالسببَالعاديَوالعقليَوالشرعي؟يقول:َالسؤال:َ
ألن أسهه  أ واعههه الثالثههة بافصههيل  بب الهها س القهها م يف اءكههم الوضهها ، السههبسههيأتينا إن شهها  ا   الجااواب

 .الوقت ا اهى
 وصلى ا  وسلم على  بينا  ما.

 


